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 ملخص الرسالة
 )) امس اهلجري توظيف الشعر اجلاهلي يف الرسائل الديوانية واإلخوانية األندلسية يف القرن اخل(( : عنوان ا رسالة

 . حبث مقدم لقسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية لنيل درجة املاجستري يف األدب العريب 
 .رمي صاحل علي الغامدي  :اسم الب حثة 

 . احلمد هللا والصالة والسالم على رسوالهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد املرسلني ، ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين 
 : وع خطة  ملوض

 . معىن التوظيف  :التمهيد 
 . ماهية التوظيف  –أ 

 جذور التوظيف  –ب 
 . أنواعه  –ج 

 : الرسائل الديوانية التوظيف الكلي واجلزئي  :الفص  األول 
 .التوظيف الكلي  :املبحث األول 
 . التوظيف اجلزئي  :املبحث الثاين 

 : جلزئيالرسائل األخوانية التوظيف الكلي وا :الفصل  لثاني 
 .التوظيف الكلي  :املبحث األول 
 . التوظيف اجلزئي  :املبحث الثاين 

 : أثر توظيف البيت الشعري يف الكاتب واملضمون  :الفصل  لثالث 
 .أسباب تعلق الكاتب بالشعر اجلاهلي  :املبحث األول 
 . أسباب التوظيف  :املبحث الثاين 

 .البنائي للرسالة مسات التوظيف يف التشكيل  :املبحث الثالث 
 . األثر املوظف بني اإلجياب والسلب  :املبحث الرابع 

 . األغراض اليت وظفها األندلسيون يف رسائلهم واخلامتة ، وأبرز النتائج  :املبحث اخلامس 
 : هدف الد اسة 

ألندلسية ، ودراسة مام بظاهرة التوظيف وأثرها يف أدب الرسائل الديوانية ، واإلخوانية ادف الدراسة إىل االهت
عدد وافر من الرسائل ؛ لبيان أثر التوظيف فيها واستخدامات الكتاب املتعددة ، وما نتج عنه مـن اهتمـامهم بـالتراث    

 . املشرقي 
 : النتائج 

 واهتمامهم بالتراث املشرقي وحسن انتقـاء األبيـات   البحث إعجاب الكتاب األندلسيني إن من أبرز نتائج هذا
 . ميزة يف رسائلهم النثرية ، وظهور شخصية الكاتب األندلسي يف استرفاد البيت الشعري وربطه بغرض الرسالة الشعرية امل

 : التوصيات 
مام بظاهرة التوظيف ؟ بكل أنواعه ، توظيف األمثال ، الشخصيات وتوظيـف األشـعار   توصي الدراسة باالهت

 .لرسائل على وجه اخلصوص وغريها ، االهتمام بالنثر األندلسي بصفة عامة وأدب ا
 عميد كلية اللغة العربية املشرف الطالبة

 عبد اهللا القرين. د.أ عبد اهللا الزهراين. د.أ الغامديصاحل رمي 
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 اإلهداء

مـن محـل معـي فــأس األمـل، ليجتـث بـه األشــواك        إىل 
 ... يف طريقي 

 .... إىل والدي العزيزين 
 ... إىل زوجي عبد الرمحن 

 .ئي حال وفؤاد إىل أبنا
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 الشكر والتقدير

 ... أود أن أشكر كل من ساعدين ووقف جبانيب ليظهر هذا العمل إىل حيز الوجود 

 .. إىل أساتذيت وزمياليت شكراً جزيالً لكم 

طيب أمحد احلارثي ، الذي أخذ بيدي وأنار يل طريق هـذا  . إىل أستاذي ومعلمي د  $
ر له تسهيل نقل إشرايف إىل أسـتاذي الفاضـل سـعادة    وأشك... البحث الطويل 

وأفدت مـن أدبـه   ... عبد اهللا إبراهيم الزهراين الذي لت من علمه / الدكتور 
 ... الشيء الكثري 

أمل العمريي اليت بسعة صدرها ، وتواضعها اجلم سـهلت يل  / إىل سعادة الدكتورة  $
 . الكثري من الصعاب فشكراً جزيالً هلا 

عزيزة مغريب اليت خبلقها النبيل ورحابة صدرها كانـت نعـم   / دة الدكتورة إىل سعا $
 . املثال والقدوة احلسنة 

ابتسام الصبحي اليت صادقت معي خطـوات حبثـي األوىل   / إىل الصديقة األستاذة  $
 . وذللت يل الكثري من صعوباته 

 شكراً جزيال لكم ،،، وجزاكم ا خرياً ،،،،
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  الرمحن الرحيمبسم اهللا

m 
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسـلم  

 أمجعني ،، وبعد ،،
ن الدرس األديب ، يعد األدب األندلسي من امليادين الثرة اليت تصلح أن تكون من ميادي

ثارت بقوة إتقان كتاـا  يشهد بعراقته ، وجودة ما كُتب فيه من رسائل نثرية ، أ وللنثر تاريخ
ايدين جدالً واضحاً بني الدارسني حديثاً ، حيث يعد كتاا من أشهر شـعرائها املرمـوقني   

 .الذين أجادوا ضروب البيان والتمسك ذا النهج الراقي يف سياق رسائلهم 
وغالباً ما كان ينظر لألدب األندلسي بأنه جمرد صدى لألدب العريب يف املشرق ، وقد 
أخذت هذه القضية طابع املسلمات واحلق أن األدب األندلسي ليس تابعاً لألدب املشـرقي ،  

 .وليس منفصالً عنه لسبب بديهي ؟ ألنه جزٌء من ذلك األدب العريب 
عدم وجود أي تطور يصيب الرسائل األندلسية ،  )١(ويرى الدكتور مصطفى الشكعة 

اقتفاء أثرها وقد أثار يفّ رغبة اخلوض يف جمال النثر وإا ظلت تسري يف ركاب قرينتها املشرقية و
والتوغل يف أعماق هؤالء الكتاب املبدعني وما نقلوه من توظيفات راقية للتراث املشرقي متثلت 

 .يف أشعار اجلاهليني 
مث إين مل أجد أي دراسة للرسائل األندلسية يف القرن اخلامس تتعلق بظـاهرة توظيـف   

ر اجلاهلي ، فأردت ببحثي هذا أن أثبت إعجاب الكتاب األندلسيني الشعـر وعلى رأسه الشع
بالتراث املشرقي ، على الرغم من اختالف توجهام الفكرية واألدبية ، فمنهم من نظر بعـني  
االعتبار للشعر اجلاهلي على أنه حمرك للرسالة واحملور الذي أقام فكرته عليهـا ، وأثبـت بـه    

اهلالة املشرقية من اإلبداع فزينوا ا مقدمات رسائلهم ، وختموا  احلجة، ومنهم من أعجبوا ذه
 .ا رسائلهم النثرية اإلخوانية منها والديوانية 

ملا هلذا القرن من األمهية حيث نشـاط احلركـة   )  القرن اخلامس( وقد ارتأيت دراسة 
                                                

 . ٥٧٢م ، ص١٩٧٣،  ٧األدب األندلسي موضوعاته وفنونه ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط )  ١(
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كن القـول أن صـورة   العلمية واألدبية والفكرية والثقافية ، وتطورها تطوراً واسعاً ، حبيث مي
 . )١(اكتملت أو بلغت مرحلة من التطور الراقي  –يف هذا العصر  –األدب األندلسي 

وقد أشار إىل ذلك الكثري من الدارسني الذين توجهوا إىل هذا القرن واهتموا بـالتطور  
 .الفكري واألديب فيه 

ر والشعر ، نثان ، ولكن توجد دراسات عامة بالومل أجد دراسة متخصصة يف هذا امليد
 :أفدت منها يف مكتبة البحث من أمهها 

يعىن ا دراسات مشلت األدب األندلسي ووجهت نظرها بشكل أو بآخر  :دراسات عامة  -أ
 :إىل فن الرسالة فيها 

: تأليف ) عصر سيادة قرطبة وعصر الطوائف واملرابطـني ( تاريـخ األدب األندلسـي  -١
 .تطرق لإلخوانية فيها يألوان الرسائل األدبية ومل  إحسان عباس ، حتدث فيه عن. د

مصطفى الشكعة ، وقفت فيه الدراسة عند نصني . األدب األندلسي موضوعاته وفنونه ، د -٢
والثاين فقرات من رسالة ابن زيدون اجلدية واهلزلية ) البن حزم ( من اإلخوانيات األول 

 .دون تفصيل القول يف ذلك 
عبد العزيز عتيق ، تناولت فيه دراسة شاملة ملختلف اآلداب . األندلس ، داألدب العريب يف  -٣

 .ومل تظفر الرسائل إال حبيز ضيق من الدراسة 
 :دراسات خاصة  -ب
الرسائل اإلخوانية عند كتاب األندلس يف القرن السادس اهلجري ، حماورها املضـمونية ،   -١

من جامعة أم القرى ، ) رسالة ماجستري  (ومساا الشكلية ، للباحثة ابتسام علي الصبحي 
هـ ، وفيها فصلت الباحثة القـول يف أهـم احملـاور املضـمونية     ١٤٢٦-هـ١٤٢٥

 .واألساليب الفنية والتعريف بأهم أعالم الرسائل اإلخوانية يف القرن السادس اهلجري 
أشهر رسائل ، وتوقفت الدراسة عند  فوزي عيسى. يف النثر األندلسي ، د الرسالة األدبية -٢

وريات ، وأفرد زاملوضوعات األدبية الطريفة كرسالة التوابع والزوابع البن شهيد ، والزر
 .لدراسة بن أيب اخلصال جماالً طويالً لللكاتب أيب عبد اهللا 

                                                
 . ١٠٧م ، ص١٩٧٨،  ٥إحسان عباس ، بريوت ، ط. تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف واملرابطني ، د )  ١(
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فايز عبد النيب القيسي ، عنيـت  . أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري ، د -٣
 .دب الرسائل الكثرية وتصنيفاا العديدة وخصائصها الفنية فيه الدراسة مبوضوعات أ

، وعرضت فيـه   )١(توظيف التراث يف الشعر السعودي املعاصر ، للباحثة أشجان هندي  -٤
عند أحد عشر شاعراً من  –شعيب ، وأسطورة  -فصيح  –الباحثة ألثر املوروث األديب 

 .شعراء الشعر السعودي 
إبـراهيم  / للـدكتور  ) عصر الطوائف واملرابطني ( عر األندلسي اء التراث يف الشيحاست -٥

 .منصور الياسني ، وهو يهدف إىل إبراز األبعاد التراثية وأثرها يف جتارب الشعراء 
) شـعر احملـافظني   ( أثر املوروث الشعري القدمي يف ديوان الشعر السعودي احلـديث    - ٦

ها الباحث على درجة الدكتوراه من طيب أمحد احلارثي ، حصل في/ أطروحة للدكتور 
 .هـ ١٤٢١-هـ١٤٢٠جامعة أم القرى مبكة املكرمة 

راث الشعري القدمي يف آثار يف شعر احملافظني السعوديني ـالتة لتقصي ـي دراسـوه
والتعرف على حقيقة األثر من خالل حتديد طبيعة العالقة بني املـؤثر واملتـأثر ،   ) احلديث ( 

 .ليت متت ا معاجلة الشعر ، ومدى إفادة الشعراء من املوروث الشعري والكشف عن الكيفية ا
كتاب الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة البن بسـام  : أما املصادر األساسية للدراسة هي 

ودوواين  كتب التراث األندلسي القدميوباإلضافة إىل كتاب رسائل ابن أيب اخلصال ،  يينالشنتر
 .م الشعرية الشعراء اجلاهليني وجمموعا

ومنهج الدراسة يعتمد على املنهج االستقرائي الوصفي تارة ، والتحليلي الذي يعتمـد  
 .على قراءة الرسائل النثرية وحماولة استخراج التوظيفات والوقوف على أثرها 

وقد اقتضت خطة البحث بعد تعديالت عدة أن تكون على ثالثة فصول سبقت مبدخل 
 :أشرت فيه إىل 

 .ة التوظيف ما هي -أ

                                                
صلت فيه الباحثة على درجة املاجستري من جامعة امللـك  م ، وح١٩٩٦/هـ١٤١٧الناشر النادي األديب بالرياض  )  ١(

 .سعود 
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 .جذوره  -ب
 .أنواعه  -ج

 .) نية بنوعي التوظيف الكلي واجلزئيالرسائل الديوا( وتناولت فيه الدراسة : الفصل األول 
ألشهر رسائل أدباء القرن اخلامس اليت حـوت علـى الشـعر    وأتيت بنماذج 

 .اجلاهلي يف ثناياها 
 .وعي التوظيف أيضاً الكلي واجلزئينية بنتناولت فيه الدراسة للرسائل اإلخوا: أما الفصل الثاين 

فهو أثر توظيف البيت الشعري يف الكاتب واملضمون وأدرجت حتته مخسة : أما الفصل الثالث 
 :مباحث 

 .أسباب تعلق الكاتب بالشعر اجلاهلي : األول 
 .أسباب التوظيف : الثاين 

 .مسات التوظيف يف التشكيل البنائي للرسالة : الثالث 
 .األثر املوظف بني اإلجياب والسلب  :الرابع 
 رسائلهمن يف األغراض اليت وظفها األندلسيو: س اخلام
 .تبعت ذلك كله خبامتة تضمنت جممل النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة وأ

 :صعوبات  اجهت  لدراسة 
 ) . القرن اخلامس اهلجري ( طول فترة الدراسة اليت متتد على مدى قرن كامل  – ١
تعدد الكتاب وتنوع نتاجهم النثري من إخواين وديواين مما تتطلـب جهـداً يف اجلمـع     – ٢

 .والتصنيف
الصعوبة يف فصل الرسائل وتصنيف الديواين منها عن اإلخواين مما تطلب جهـداً كـبرياً    – ٣

 . وقراءة دقيقة 
جعـل   عدم احلصول على بعض املصادر واملراجع املهمة لوجودها خارج اململكـة ممـا   – ٤

 .احلصول عليها عسرياً 
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 :التمهيد 

 معىن التوظيف

 .ماهية التوظيف  -أ

 .جذوره  -ب

 .أنواعه  -ج
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 :ما هية التوظيف  -أ
 :التوظيف لغةً 

وجاءت اإلبل ، مستدق الذّراع ، والساق من اخليل واإلبل وغريها : الوظيف يف اللغة 
 . )١(أي يتبع بعضها بعضاً : وظيفاً 

 . )٢(استوعبه : املوافقة ، واملؤازرة واملالزمة ، واستوظفه أي : يفةُ واملواظفة أي والوظ
 .، كأا قطار  اًجاءت اإلبل على وظيف واحد إذا أتبع بعضها بعض: وجاء يف اللسان 
تبعـه مـأخوذ مـن    ف فالن فالناً يظفه وظفاً إذا ظو: يتبعه ويقال : وجاء يظفه أي 

 . )٣(الوظيف 
 :مقاييس اللغة ويف معجم 

 . )٤(بإزاء أوظفتهم  يتبعهم كأنه جيعل وظيفه: ظفهم أي مر ي
فالتوظيف أخذٌ مبا ؛ ووظيف الساق كأنه يؤازره ويدعمه ، دامت الوظيفةُ املؤازرة فما 

 .يقوى ويعضد ويؤازر 
يأخذ شيئاً ويضعه مكان : أي ، واألديب يعمد إىل توظيف ما يدعم فنه ويؤيد كالمه 

 .ما بصورة معينة لغرضٍ معني  أمر
 

                                                
ـ ١٤٠٧، جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي ، مؤسسة الرسـالة  القاموس احمليط ، للعالمة  )  ١( م ، مـادة  ١٩٨٧/هـ

 ) .وظف (
 .املصدر نفسه  )  ٢(
، دار صادر ، بـريوت ،   ٩قي املصري ، جلسان العرب ، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفري )  ٣(

 ) .وظف ( ، مادة  ٣٠٨ص
، مطبعـة   ٢، ط ٦عبد السالم هارون ، ج: معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ، حتقيق  )  ٤(

 ) .وظف ( ، مادة  ١٢٢هـ ، ص١٣٩٢احلليب ، 
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 :مفهوم التوظيف عند املعاصرين 
جاء التوظيف عند املعاصرين غري بعيد عن الداللة اليت ذهبت إليها كثري من املعـاجم ،  
فحمل شيئاً من ذلك ، ولكنهم استخدموه يف الشعر وهذا أمر طبيعي ، ويف هذا الصدد فـرق  

، يتمثل يف تسجيل التـراث  : من العالقة باملوروث أوهلا  عشري زايد بني نوعني الدكتور علي
 . )١(والثاين يف توظيفه 

بإحيـاء الديباجـة   ، بدءاً من البارودي ، ويرى أن األول يعىن بإكتفاء الشاعر املعاصر 
 .حياء األوىل دون أن يوظف العناصر التراثية اليت أحيتها مرحلة اإل، العربية يف أزهى عصورها 

الثاين من العالقة اليت تربط الشاعر باملوروث فهو الذي ال يقف عند تسجيل  أما النوع
بل إنه يف مرحلة تالية يرتد إىل التراث لينطلق من جديـد يف رحلـة   ؛ التراث وإعادة صياغته 

 . )٢(بعد جتريدها من آنيتها وارتباطها بعصرٍ معني ، يف هذا التراث زوداً بالقيم الباقية واخلالدة م
أشبه رجوع اإلحيائيني يف العصر احلديث إىل تراثهم القدمي من أجل ما يستمدونه وما 

السيما الكتاب منهم ، ا حاضرهم ، ما أشبهه بصنيع األدباء األندلسني منه من قوة يكسبون 
 .الذين أعجبوا مباضيهم املشرقي العريق ، فراحوا يسترفدون منه ما خيدم فنهم 

ستخدام معطيات التراث استخداماً فنياً إحيائياً ، وتوظيفهـا  ى التوظيف مبعىن اوقد يسم
 .رمزياً حلمل أبعاد املعاصرة للرؤية الشعرية للشاعر 

وتتطلب منا الكتابة يف ظاهرة التوظيف الوقوف أمام بعض املصطلحات اليت قد تتداخل 
 :وأبرزها ، يف مفهومها اخلارجي أو اجلمايل مع ظاهرة التوظيف 

القريب مـن   فرق الدكتور علوي هامشي بني التناص والتعالق النصي وقد: التناص  -١
إن التعالق النصي هو وجود عالقة بني نص شعري وسـواه مـن   : بقوله  التوظيف

 . )٣(إجيابية أم سلبية ، النصوص ، سواء كانت عالقة جزئية أم كلية 

                                                
 ٢٥م ، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧ر ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاص )  ١(

 .بتصرف 
 .املصدر نفسه  )  ٢(
 . ٢٩م ، ص١٩٩٨، إبريل ، )  ٥٣ – ٥٢ع( ظاهرة التعالق النصي ، كتاب الرياض ،  )  ٣(
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ر يف هـذا  ها ال تنحصولكن، لتماس مع نص آخر وهي مثرة من مثرات ا: ( فارقة امل -٢
وذلك ألن رسائلها متعددة فهي تعبري لغوي بالغي ، يرتكز على  اإلطار فحسب ؛

على غري مقصده احلقيقي ، وقد يقوم  الذهنية املفارقة ، أو كالم يبدو حتقيق العالقة
ورمبا تصبح ظاهرة كلية تشمل املعىن األول ، على ثنائية املعىن األول واملعىن اخلفي 

لى إدراك التعارض والتناص ورفض حرفية املعىن لصاحل املعـىن  كله ، وهي قائمة ع
 . )١() اآلخر 

 . )٢()  ةوهو أخذ الشاعر بيتاً من شاعر آخر كهب: (  دافاملرافدة ، أو االستر -٣

ر الدكتور مصطفى عليان عن كما عب، كذلك ميكن للتوظيف أن يأيت مبعىن األخذ  -٤
 :وذكر منها ، صورة 

 .كشف املعىن وجتليته  -أ 
 .نقل املعىن إىل جهة أخرى أو صفة أخرى  -ب 

 .حسن األخذ للمعىن العقيم أو النادر  -ج 

  . )٣(عمال فكر وروية إوهو ما حيتاج إىل ، خفاء األخذ  -د 

أخذ الناظم بيتاً لغريه لفظـاً  ( وهي  ةوإن أمساه مصالت، وجنـد من ذكر التوظيف  -٥
 . )٤() ومعىن 

 . )٥(تاً مشهوراً لغريه للتمثيل به وهو أن يورد الشاعر يف شعره بي: االجتالب  -٦

                                                
ي الدكتورة نبيلة حماضرة للدكتور صاحل الشنطي بعنوان التداعيات النصية وجتلياا يف الشعر السعودي ، نقالً عن رأ )  ١(

؛ حماضرات املـؤمتر الثـاين لألدبـاء     ١٣١م ، ص١٩٨٧، ) ٤،  ٣(، ع ٧سامل من جملة فصول ، القاهرة ، مج
 . ٢٧٨، ص١، طم ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠شعبان ،  ٧-٥السعوديني ، مكة من 

 . ١٦هـ ، ص١٤٠١،  ٣مشكلة السرقات يف النقد األديب دراسة حتليلية مقارنة ، للدكتور مصطفى هدارة ، ط )  ٢(
تيارات النقد األديب يف األندلس يف القرن اخلامس ، مصطفى عليان عبد الرحيم ، مؤسسـة الرسـالة ، بـريوت ،     )  ٣(

 . ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٣٥م ، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 . ٢٥١م ، ص١٩٧٩،  ١املعجم األديب ، جلبور عبد النور ، دار العلم ، بريوت ، ط )  ٤(
ـ ١٤٠١، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ٢ األندلس ، حملمد رضوان الداية ، جتاريخ النقد األديب يف )  ٥( م ، ١٩٨١/هـ

 . ٤٨٤،  ٤٨٣ص
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وذا جند عمق هذه الظاهرة وتداعيات عديدة حول معناها ، بينما جند أن هناك اتفاقاً 
حول اختالفها اجلذري عن االستدعاء ، فالتوظيف أصبح مفردة من مفردات التداول لـبعض  

إىل حالة أو صورة معينـة  ونقل شيء قدمي ، املتطلبات املأخوذة من القدمي مبا يواكب صياغتها 
 .برؤية معاصرة 

 :جذور التوظيف  -ب
مل يكن لألندلسيني قصب السبق يف توظيف أشعار اجلاهليني فلقد عرف هذا التوظيف 

فاستعارة النص التراثي من أقدم صور العالقة اليت تربط الشاعر مبوروثه ، ( منذ عصور قدمية ، 
عديدة لتضمني الشـعراء ألشـعار أسـالفهم ،    راً وعرف الشعر العريب منذ أقدم العصور صو

وقصارى ما كانوا يفعلونه بالنسبة هلذه النصوص أن يتصرفوا يف صياغتها مع االحتفاظ بـاملعىن  
 .)١() بتراثه مصطلح السرقات األدبية  ق نقدنا العريب على عالقة الشاعرلطالتراثي األساسي ، فأ

يف وما يقارا خيفف من حـدة مصـطلح   وإن كثرة املصطلحات احلديثة ملعىن التوظ
 .عرفها نقدنا العريب جبالء ظاهرة أا من رغم على الالسرقات األدبية ، 

ضرورة أساسية إلسقاط روح األصالة على النص املراد التوظيـف  فقد يكون التوظيف 
ـ   ـرى بدايـفيه ، فإذا أردنا أن ننظر يف تراثنا لن ر ات هذا التوظيف فإننا جنـدها منـذ العص

فلقد كانت رسائل العرب يف اجلاهلية تزخر بعدد هائل من األشعار املنسوبة لكبار ( اجلاهلي ، 
الشعراء ، ولكن الرسائل املدونة اليت وصلت إلينا سليمة الرواية وصحيحة غـري مشـكوك يف   
صحتها قليلة جداً ، غري أن موضوعاا تدور يف فلك السياسة كرسالة النعمان بـن منـذر إىل   

 . )٢() ورسالة قيصر إىل امرئ القيس ، ى كسر
كان رسالة  –فيما نعلم  –وإن أول ظهور صريح للشعر يف رسائل عصر صدر اإلسالم 

رضـي   -علي وهو حمصور يف دار  -رضي اهللا عنه  -االستغاثة اليت كتب ا عثمان بن عفان 
                                                

، أكتـوبر ، القـاهرة ،    ٢، ع ١جملة فصول ، توظيف التراث يف شعرنا العريب املعاصر لعلي عشري زايد ، مـج  )  ١(
 . ٢١١م ، ص١٩٨٠

)٢  (  ايـة العصر األموي ، رسالة ماجستري لغامن جواد رضـا ، جامعـة   انظر الرسائل الفنية يف العصر اإلسالمي حىت
،  ١وتاريخ الترسل النثري عند العرب يف اجلاهلية ، حملمود املقـداد ، ط .  ٤٨م ، ص١٩٧٦ –م ١٩٧٥بغداد ، 

 . ٢١٥-٢١٤م ، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣دار الفكر ، دمشق ، 
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كنت أو علي ، صديقاً  معي، ن أحببت ـأي أمرٍ يك، فأقبل إيلِّ ( ا ـيقول فيه -ه ـاهللا عن
 . )١()  اًكنت أم عدو

 فإن كنت مأكوالً فكن أنت آكلي
 )٢(وإالّ فأدركين وملّا أمـــزقِ 

علـى اسـتظهار   ، شأم شأن من سبقوهم ، أما العصر األموي فحرص الكتاب فيه 
الشعر اجلاهلي يف رسائلهم ، السيما أن هذا العصر مدعاةٌ للرقي من خالل االنفتـاح علـى   

ومن هذا العصر جند هناك رسالة كتبها عبد امللك بن مروان إىل احلجاج ملا ، الثقافات األجنبية 
فلم يعرف احلجـاج   )٤() أما بعد فمالك عندي مثلٌ إال قدح ابن مقبل (  )٣(هزم ابن األشعث 

تب إن ابن مقبل من أهلك وقد ك( ماذا أراد اخلليفة ، فكتب إىل قتيبة بن مسلم الباهلي يقول 
إن هذا القدح فاز تسعني مـرة ،  : ( ، فكتب إليه قتيبة ) إيلّ أمري املؤمنني بكذا فعرفين قدحه 

 : )٥(خيب فيها مرةً واحدة حىت ضرب به مثالً فقال ابن مقبل ينعته فلم 
م كةًخروجص كإذا ص مىن الغ 

بدا ، والعيونُ  املستكفـةُ تلمح 
 

                                                
،  ١مـود املقـداد ، دار الفكـر العـريب ، دمشـق ، ط     تاريخ الترسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم ، حمل )  ١(

 . ٢٨٨م ، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣
،  ١مجهرة رسائل العرب يف العصور العربية الزاهية العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم ، ألمحد زكـي صـفوت ، ط   )  ٢(

عيات ، ؛ والبيت ، للمزق العبدي ، رواه األصمعي يف كتابة األصم ٣١٣م ، ص١٩٣٧/هـ١٣٥٦مطبعة الباين ، 
؛ وهنـاك روايـة    ١٦٦م ، ص١٩٩٣، دار املعارف ، مصـر ،   ٧أمحد شاكر ، عبد السالم هارون ، ط: حتقيق 

 ) .فإن كنت مأكوالً فكن خري آكلي ( أخرى للبيت 
 . ٤٣٠ص – ٤٢٩، ص ٢أدب السياسة يف العصر األموي ، ألمحد احلويف ، دار النهضة ، مصر ، ط )  ٣(
خزانة . ضرم ، وهو متيم بن أيب بن مقبل من بين عجالن ، أدرك اإلسالم وكان يبكي اجلاهلية شاعر خم: ابن مقبل  )  ٤(

عبد السالم هارون ، مكتبة اخلاجني ، القـاهرة ،  : األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر البغدادي ، حتقيق 
 . ٢٣١م ، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩،  ٢، ط ١ج

عـزة حسـن ، مطبوعـات دار إحيـاء التـراث القـدمي ، دمشـق ،        : حتقيق واألبيات من ديوان ابن مقبل ،  )  ٥(
 . ٣١ – ٣٠م ، ص١٩٦٢/هـ١٣٨١
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 نعــلَممفدى مؤدى باليدين 
امٍ  خليعحل ،متمنــــح فائز 

وهو بيت تأبط شراً يف رسـالته   )١(ويف العصر العباسي جند ما ذكره عبد اهللا بن طاهر 
قد بعثت إىل أمري املؤمنني بفـرسٍ  : ( يقول ابن طاهر ، اليت وصف ا فرساً أهداه إىل املأمون 
، اء ، ويسبق يف اخلدور باخلدور جري املاءلظباء يف االستويلحق األرانب يف الصعداء ، وجياوز ا

 : )٢(فهو كما قال تأبط شراً 
 حىويسبق وفد الريحِ من حيث ينت
 )٣(خرقٍ من شدة املُتـــدارك نمب

من الكتاب علـى انتـهاب   ويرى يف ذلك أحد الكتاب احملدثني أن هناك إقباالً كبرياً 
 . )٤( املعاين واألساليب طرائق الشعراء يف 

وهو كاتب الرسالة هنا أدرك ( ن األديب إ هذا السياق ترى الباحثة غري ذلك ؛ إذ ويف
فعمـد إىل  ) الرسـالة  ( منذ القدم القيمة األدبية الناجتة عن توظيف الشعر يف سياق فن النثر 

ي رسائله واعياً ومدركاً للبعد الفين الذي حيققه توظيف مثل هذه اآلليـة يف  ـاستعمال ذلك ف
 .النص 

                                                
ابن طاهر هو أبو العباس عبد اهللا بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن رزيق بن ماهان اخلزاعي ، كان كثرياً ما يعتمد  )  ١(

وفيات األعيان وأنباء أبنـاء  : انظر ) . هـ٢٢٨ت(عليه املأمون وكان أديباً ظريفاً له شعر مليح ورسائل ظريفة ، 
الدكتور يوسف : ، حتقيق ) هـ٦٨١ت(الزمان ، البن خلكان أيب العباس أمحد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان 

، منشـورات دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، لبنـان ،       ٣علي طويل والدكتورة مرمي قاسم طويـل ، مـج  
آلداب ومثر األلباب ، أليب إسحاق املصري القريواين ، للـدكتور زكـي   ؛ زهر ا ٦٧م ، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩ط

 . ٢٢٥، ص ١، مطبعة الرمحانية مبصر ، ط ٢مبارك ، ج
الرسائل الفنية يف العصر العباسي حىت اية القرن الثالث اهلجـري ، حملمـد الـدرويب ، دار الفكـر ، عمـان ،       )  ٢(

، العصر العباسي األول ، للدكتور شـوقي ضـيف ، دار    ؛ تاريخ األدب العريب ٥٤٠م ، ص١٩٩١/هـ١٤٢٠
 . ٥٠٠ – ٤٩٩م ، ص١٩٦٦،  ٨املعارف ، القاهرة ، ط

 . ١٥٢م ، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤،  ١ديوان تأبط شراً ، مجع على ذو الفقار شاكر ، دار الغرب اإلسالمي ، ط )  ٣(
 . ١٠٠، ص ٢تجارية الكربى ، مصر ، ط، املكتبة ال ١النثر الفين يف القرن الرابع ، لزكي مبارك ، ج )  ٤(
ثابت وكنيته أبو زهري بن جابر بن سفيان ، مسي بذلك ألنه تأبط سيفاً وخرج ، فقيل : نبذة عن الشاعر تأبط شراً  

 . ١٣٧، ص ١اخلزانة ، ج: انظر . تأبط شراً وخرج : أين هو ؟ فقالت : ألمه 
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هذه الظاهرة بشكلٍ جلي ، بعد أن مت التأصيل هلا من كتـاب الرسـائل   هنا برزت و
وطريقة مبتكرة من التأليف والكتابة يف إطار األصالة ، وكانت متثل صحوة أدبية جتاه املوروث 

 .والتراث القدمي 
 :أنواع التوظيف  -ج

فقد ؛ الة وضرورة ملحة يعد مطلباً فنياً للرس، أياً كان شكله املستخدم ، إن التوظيف 
هم يف بناء الـنص  لبنة عضوية من شأا أن تس -بأشكاهلا املختلفة  -تشكل هذه التوظيفات 

أنـواع  وتتنوع طرائق التوظيف اليت جاءت يف رسائل الكتاب ، ومـن أبـرز   ، واإلضافة إليه 
 : ماليت استخدمها الكتاب األندلسيون يف رسائله التوظيف
وفيه يورد الكاتب ما يستشهد به مورداً اإلشادة ) : ( الصريح ( التوظيف الكلي  -١

بقائله فشعره جاء شاهداً على الفكرة اليت عبر عنها الكاتب أو مشيداً حبال املخاطب ومعـرباً  
 . )١() عنه 

يرد فيها على رسالة البن عبـد اهللا أمـري    )٢() احلبوس ( ال ذلك رسالة ديوانية ـومث
 : )٤(رماً حيث بادره برفض نصائحه قائالً رداً صا )٣(قرمونة 

رب من ودي باسـتطالتك  تستصلح مين بسبك فاسداً ، وتستق وإن كنت أردت أن( 
وإن كنـت أردت  ، مباعداً ، فما هذه شيم يقضي ا الفضل ، وال سياسة حيكم ا العقـل  

 : )٥(راق واإلرعاد فقد كفاين بيت الكميت عاد واإلبيالتخويف واإل

                                                
 . ٥٤٢ – ٥٤١ويب ، صالرسائل الفنية يف العصر العباسي ، للدر )  ١(
النثر األديب يف األندلس يف . هـ ٤٢٨هو حبوس بن ماكن مؤسس دولة بين زيري يف غرناطة ، تويف ) : حبوس (  )  ٢(

 . ٢١٨م ، ص١٩٩٠،  ١، دار الغرب ، ط ١القرن اخلامس ، مضامينه وأشكاله لعلي بن حممد ، ج
الروض املعطار يف خرب . هـ ٣٠٥تتحها عبد الرمحن بن حممد سنة هي مدينة باألندلس يف شرق إشبيلية اف: قرمونة  )  ٣(

 . ٤٦١م ، ص١٩٧٥،  ١الدكتور إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، ط: األقطار ، حملمد احلمريي ، حتقيق 
إحسـان  : الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، أليب احلسن علي بن بسام الشـنتريين ، حتقيـق   : انظر . نص الرسالة  )  ٤(

 . ٦٢٦ – ٦٢٥م ، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، ط ١، مج ١اس ، قعبـ
، شاعر أموي خطيب وفقيه الشـيعة ، كـان   ) هـ١٢٦ت) (هـ٦٠(الكميت بن زيد بن جمالد األسدي ، ولد  )  ٥(

 . ٤٤٠، ص ١اخلزانة ، ج: انظر . حافظاً للقرآن وجدلياً 
 .  ٧م ، ص١٩٦٩، بغداد ، مكتبة األندلس ، ط ١، مجع داود سلوم ، جوشعر الكميت بن زيد األسدي 
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 )١(يد فما وعيدك يل بضائرِ  رعـد يا يــزأو أبـرق
وأنا أحد الربابرة ال أخرج عن مجاعتهم ، وال أبعد عن مواقفهم وال أرغب بنفسي عن 

 ..نفوسهم 
 زية إن غَـوتوما أنا إال من غ

 )٢(زية ارشدغويت وإن ترشد غ
داً للفكرة اليت ومعض البيت األول صريح ومباشر والبيت الثاين فالتوظيف هنا جييئ يف 

 .يتحدث عنها الكاتب بل إنه مطابق هلا ومعرب عنها ومؤكد هلا 
وهو تضمني األشعار دون اإلشارة إىل كوا من شـعر شـاعرٍ   : التوظيف املعمى  -٢

ارة قد تكون جبملٍ فيها إشادة مثل ـآخر مبا يوحي للقارئ أا للكاتب ال لغريه ، غري أن اإلش
 . )٣(" ويف ذلك يقول شاعرنا " أو  "هللا در القائل " 

القاسم احلسني بـن علـي    رسالة يف ذكر الوزير أيب: ومثال هذا النوع من التوظيف 
لو أعنت مبا تالقي عليه من خواطر ملتهبة املطالع وألسنة معروفة " ... يف فصلٍ منها  )٤(املغريب 

 :هذا احلق إالّ تعلقاً  املقاطع ، ملا زاد هذا الدين علي إال توثقاً وال أستجد
ذا وعد ٥(مالقولَ يف هرِ دع( 

 . )٦() اخل .. أنا اآلن متشوق إىل خدمته لو وجدت إليها سبيالً 
 
 

                                                
 . ٢٢٥ديوان الكميت بن زيد ، ص )  ١(
 .١٠٧األصمعيات ، ص: انظر . الصمة البيت لدريد بن  )  ٢(
 . ٥٤٤ – ٥٤٣الرسائل الفنية ، حملمد الدرويب ، ص )  ٣(
: إعتاب الكتاب البن األبـار ، حتقيـق   : انظر . مؤلفات كثرية هو احلسني بن علي بن احلسني وزير من الدهاة له  )  ٤(

 . ٢٠٦م ، ص١٩٦١/هـ١٣٨٠،  ١صاحل األشتر ، مطبوعات جممع اللغة العربية ، دمشق ، ط.د
منشـورات دار  فخر الدين قبـاوة ،  : ديوانه شرح األعلم الشنتمري ، حتقيق : انظر . من قول زهري بن أيب سلمى  )  ٥(

 . ١١٥م ، ص١٩٧٠/هـ١٣٩٠بريوت ، يدة ، اآلفاق اجلد
 . ٥٠٣، ص ٢، مج ٤الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٦(
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 :فالبيت املوظف هنا 
ذا وعد عد مٍالقولَ يف هر 

خري الب ـداة،احلَ وسيدرِض 
ـ  فيخيـل  ، احبه فاستشهد هنا الكاتب ببيت زهري بن أيب سلمى دون اإلشارة إىل ص

 .السيما أن كتاب هذا العصر كان أغلبهم شعراء ؛ للقارئ أنه للكاتب نفسه 
 : )١(التعلق بألفاظ الشعراء وصورهم ومعانيهم  -٣

، وفيها جند العودة إىل األلفاظ القدمية ، واملعاين اخلالدة ، مما يبني القيمة احلقيقية للتراث 
 : )٢(ومثال ذلك رسالة ابن خفاجه 

ويف مغارسها تغرس النخل ، ال زلت غمـام نعمـى   ، ند أهل الفضل يوضع الفضل فع
 . )٣(.. ) ورمحى ، وال نزلت إال مبرتل رعيا وسقيا 

 :حيث إن الكاتب يستعني بقالب الصورة املسترفدة من بيت زهري بن أيب سلمى الشهري
إال وشيجه وهل ينبت اخلطي 

 )٤(وتغرس إالّ يف منابتها النخلُ
 . )٥(ويريد بذلك أن الكرام ال يولدون إال يف موضع الكرم 

                                                
 . ٥٤٦الرسائل الفنية ، حملمد الدرويب ، ص )  ١(
هــ ،  ٤٥٠هو أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفتح بن خفاجة من أشهر وصايفّ األندلس ، ولد سـنة  : ابن خفاجة  )  ٢(

م ، ٢٠٠١،  ١سوعة شعراء األندلس ، لعبد احلكيم وائلـي ، دار أسـامة ، األردن ، ط  انظر مو) . هـ٥٣٣ت(
، دار املعارف ، مصـر ،   ٤الدكتور شوقي ضيف ، ط: ، واملغرب يف حلى املغرب ، البن سعيد ، حتقيق  ١١٦ص

،  ١، طحسـني خربـوش   : ، حتقيق  ٤، وقالئد العقيان وحماسن األعيان ، البن خاقان ، ج ٣٦٧م ، ص١٩٥٥
 . ٧٣٩م ، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 . ٥٥١، ص ٢، مج ٣ذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٣(
 . ٤٤ديوان زهري بن أيب سلمى ، ص: انظر  )  ٤(
 . ٤٤نفسه ، ص )  ٥(
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نحـل وال  وهو ما ي( وهذا النوع أمساه الدكتور بدوي طبانة ، حبل املنظوم أو املعقود 
وأخـذ  ، أو تقدمي أخـرى   ةل بتأخري لفظنحوهو ضرب حممود وإما أن ي، يكون بتغري اللفظ 

 . )١() درجات حل املنظوم  وهذا أرفع، املعاين وكسوا بألفاظ جديدة 
وهو أن يقتصر الكاتب على تضمني شطرة واحدة يـدرجها يف   :التوظيف اجلزئي  -٤

 . )٢(ويقيم األخرى من عنده من أجل مناسبة املعىن الذي يريد التعبري عنه ، كالمه 
لعمرك يا سيدي إن ساحة العذر لتضـيق  (  )٣(لوزارتني ابن زيدون ومثاله رسالة ذي ا

 ..، وما تكاد تتسع لك يف إسالمك لتلميذك وابن جارك عنك 
انصر أخاك ظاملاً أو : رويت أن حسن العهد من اإلميان ، ومسعت املثل  وقد( إىل قوله 

 :وأال أقل من استعمال اجلد ، واستغراق اجلهد ، مظلوماً ، فاملرء كثري بأخيه 
 )٤(فمبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح

 . )٥(.. ) غ العذر ، ولكن من لك بأخيك كله وال ألوم يف أمري إذا بل
وهنا تبدو حرفية الكاتب الذي مجع بني موهبيت الشعر والنثر إذ يسترفد عجـز بيـت   

 :الشاعر عروة بن الورد 
 فمبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح

 :وصدر البيت هو 
 ليبلغ عذراً أو يصيب رغيبةً

                                                
،  ٤السرقات األدبية ، دراسة يف ابتكار األعمال األدبية وتقليدها ، لبدوي طبانـة ، دار الثقافـة ، بـريوت ، ط    )  ١(

 . ١٩٨ – ١٩٥م ، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥
 . ٥٤٤الرسائل الفنية ، حملمد الدرويب ، ص )  ٢(
،  ١القالئـد ، ج : انظر ) . هـ٤٦٣ت(هـ ٣٩٤ابن زيدون هو أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن زيدون ، ولد عام  )  ٣(

 . ٥م ، ص١٩٦٥/هـ١٣٨٥؛ ديوان ابن زيدون ، شرح حممد سيد كيالين ، القاهرة ، ط ٢٠٩ص
 . ٤٣األصمعيات ، ص: انظر . شطر بيت لعروة بن الورد  )  ٤(
 . ٤١٤، ص ١، مج ١ذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٥(
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وهو نوع ، عىن االعتذار الذي أراد رغبة من الكاتب أن ميزج هذا الشعر ليعبر به عن م
 .من التفنن يف الكتابة وإظهار املعرفة 

ري الكاتب أحداثه بغية مناسبة النص احملور ملعطيات السـياق  يتغوهو ( : التحوير  -٥
 . )١( )أو املفرد إىل اجلمع، مثالً أن حيول ضمري املتكلم إىل خماطب ، كأن خيتص بالضمائر 

أن (عشري زايد أثناء حديثه عن التوظيف للنص التراثي وذكر  وقد عرفه الدكتور علي
دخال حتوير مقصود على النص يتحول به إىل نقـيض مدلولـه   إيتضمن  اًتكنيك التحوير يعد

التراثي دف يؤدي إىل مفارقة تعبريية يوظفها الشاعر إلدانة وضع معاصر مناقض ملدلول النص 
، احملور هو جتسيد هذه املفارقة بـني مدلولـه التراثـي    وتكون وظيفة النص التراثي ، التراثي 

 . )٢() ومدلوله املعاصر بعد التحوير 
رجته يف التوظيف اجلزئي ألنـه  وأد، وهذا النوع من أقل األنواع يف الرسائل األندلسية 

 . من التوظيف جزء
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٥٤٥الرسائل الفنية يف العصر العباسي ، ص )  ١(
م ، ١٩٨٠، القـاهرة ،   ١، ع ١توظيف التراث يف شعرنا املعاصر ، للدكتور علي عشري زايد ، جملة فصول ، مج )  ٢(

 . ٢١٢ص
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 : الفصل األول 
 الرسائل الديوانية

 )التوظيف الكلي واجلزئي(
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 سائل الديوانيةالر
 :مدخل 
 :مفهوم الرسائل الديوانية  -أ

نعين ا كل املراسالت واملخاطبات والوثائق وغريها من ضـروب اإلنشـاء ، ذات   ( 
الطابع الرمسي ، واليت تدخل يف باب من أبواب ترتيب احلكم وتنظيم اململكة ، وضبط الشؤون 

ا ، على وجه من الوجوه ، داخل الـبالد  اإلدارية ، ومراسلة األطراف اليت يكون التعامل معه
 . )١() وخارجها ، جزءاً من النشاط السياسي 

ويستمر املفهوم ذاته عند أغلب الدارسني الذين تناولوا الرسائل الديوانيـة ، ويف هـذا   
ما يصدر عن الدواوين أو يرد إليهـا  ( الصدد يقول الدكتور أمحد الشايب معرفاً ا على أا 

الدولة وصواحلها ، تيسرياً للعمل وتثبيتاً للنظام العام ، ويغلب على هذا النـوع  خاصةً بشؤون 
الدقة والسهولة يف التعبري ، والتقيد باملصطلحات احلكومية والفنية ، واملساواة يف العبـارات ،  

 . )٢() والرباءة من التهويل والتخيل 
 :نشأا وتارخيها  -ب 
من اإلخوانية حيث إا من متطلبات احلكم وتـدبري   والرسائل الديوانية أقدم تدويناً( 

هـي تلـك    –حبسب ما وصلنا  –أمور الدولة اخلارجية والداخلية ، ولعل أول رسالة ديوانية 
حني نزولـه باملدينـة بـني     -صلى اهللا عليه وسلم  -اليت كتبها الرسول ) املعاهدة ( الرسالة 

 . )٣() املهاجرين واألنصار 
وظف ا كُتاا أشهر أشـعار اجلـاهليني   وانية اليت اذج للرسائل الديوستأيت بعض النم

 . وأفضلها ، وسنوردها على سبيل التمثيل ال احلصر 

                                                
 . ٢٠٨النثر األديب يف األندلس ، مضامينه وأشكاله يف القرن اخلامس ، لعلي بن حممد ، ص )  ١(
األسلوب ، دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية ، للدكتور أمحد الشايب ، القـاهرة ، مطبعـة النهضـة     )  ٢(

 . ١١٣م ، ص١٩٦٦،  ٦بالقاهرة، ط
لشام يف القرن السادس وأثره يف تطور األساليب النثرية ، رسالة دكتوراه ، للدكتور عـايض  ديوان اإلنشاء مبصر وا )  ٣(

، نقالً عن مجهرة رسائل العـرب ،   ٦م ، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣سعد احلارثي ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 
 .وما بعدها  ٣١، ص ١ج
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ريهـا ؛ ألن  علماً بأن الرسائل الديوانية تعد أقل الرسائل توظيفاً لألشعار اجلاهليـة وغ 
سـي واإلداري وإن كـان   كبرياً يف الديوانيات ، بسبب طابعهـا السيا  الشعر مل يكن له دور

 . )١(موجوداً يف بعض رسائل الشكر أو االستنجاد والتهاين والتعازي  
 :موضوعاا  -ج 
تعد رسائل التولية والعزل ، ورسائل العهود واملواثيق ، ورسـائل املـدح والتـهاين    ( 

ل والتعازي ، ورسائل االستغاثة والشفاعة واالعتذار والعتاب ، من أهم موضـوعات الرسـائ  
 . )٢() الديوانية 
كما ينبغي ختير بلغاء الكتاب هلذا اإلنشاء الديواين ، ملا يترتب عليـه مـن تبعـات    ( 

جسيمة ، ولقد كان ألولئك الكتاب منه رزق واسع وجاه عريض ، فأقبلوا عليه وتغـالوا يف  
 . )٣() االفتنان به 

 
 
 
 
 
 

 
                                                

صر بين األمحر ، املضمون واألمهية من حيث الشكل ، لعبـد  الرسائل الديوانية يف مملكة غرناطة يف عانظر  لالستزادة)  ١(
 . ٥م ، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٦، دار جرير ، عمان ، األردن ،  ١احلليم هروط ، ط

 . ٢٠٧م ، ص١٩٨١النثر األندلسي يف عصر الطوائف واملرابطني ، حلازم عبد اهللا خضر ، دار الرشيد ، العراق ،  )  ٢(
،  ٦األدب العـريب ، ألنـيس املقدسـي ، دار العلـم للماليـني ، بـريوت ، ط       تطور األسـاليب النثريـة يف   )  ٣(

 . ٢٢٢م ، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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 : املبحث األول 

 للشعر التوظيف الكلي

 لرسائل الديوانيةيف ا اجلاهلي 
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 :األمنوذج األول 
 : )١(بكر حممد بن سليمان املعروف بابن قصرية  رسالة الوزير الكاتب أيب

طمأن اولعمري لو قضى بالسماع على العيان ، واستغىن باإلقناع عن الربهان ، و( ... 
يف ذلـك املعـىن    )٢(أيب بكر قلبه إىل التمويه ، وقد رآه حمضاً ال شك فيه ، لكان كالم الداين 

حلبته أمجع وأسبق ، حىت لو مسعه احلارث بن هشام ، لعلـم  املتقدم الذكر برتبة ذلك أليق ويف 
 .وجماالً واسعاً ، أنه قد ترك يف محد املذموم ، ومعارضته الصحيح بالسقيم ، طلقاً شاسعاً 
 :يقول  وأول من حسن الفرار ، فما وقع وال طار ، امللك الضلّيل حيثُ

وما جبنت خيلي ولكن ركَّذَتت 
عيِطَها من رابِمربب صوميس٣(اً ر( 

مث تتابع الشعراء يف خدع العقول ، بالتمويه املستحيل ، فمن محسنٍ برز ، ومن مقصر 
 . )٤() اخل الرسالة .. عجز 

 :توظيف البيت يف الرسالة 
سالة مة كلياً على توظيف البيت الشعري يف الريدرك املتأمل يف الرسالة السابقة أا قائ

وقد أجاد عنـدما  ، ها الكاتب على الفكرة واملعىن الذي حيمله بيت امرئ القيس يبنيالديوانية ف
املعركة ويظهر قصد جعل بيت الشاعر دليالً على ما أراد إثباته ، وشاهداً على الفرار من أرض 

                                                
نشأ يف دولة املعتضد ، وواله ابن تاشفني دواوينه ورفع من شأا ، وأقره على ما كان يتواله ، أشتهر : ابن قصرية  )  ١(

، وقالئد العقيان ، البن  ٢٢٢اب ، البن األبار ، صإعتاب الكت: انظر ) . هـ٥٠٨ت(بالعفاف ويسر له العلم ، 
 . ٣٥، ص ١خاقان ، ج

: انظــر  . ، له كتاب نظم السلوك يف وعـظ امللـوك   ) هـ٥٠٧ت(هو املعروف بابن اللبانة : أبو بكر الداين  )  ٢(
 . ٣٥٠، واملُغرب يف حلى املغرب ، البن سعيد ، ص ٧٧٦، ص ٣القالئـد ، ج

 . ٧٠، ص ٥حممد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار املعارف ، ط: ديوانه ، حتقيق : انظر . لقيس البيت ألمرئ ا )  ٣(
: انظـر  . يكىن الشاعر عن اخليل بأصحاا ومبرابطها عن مواضعهم ، وبربعيص وميسرا ، موضـعان  : لغة البيت  

 . ٧٠الديوان ، ص
 . ٢٥٠ – ٢٤٩ص،  ١، مج ٢الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
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، وهـي صـورة    صورة مرابط اخليلالذي حتمله  التوظيف لدى الكاتب عندما عبر عن املعىن
 .والفرار  تكفي لتقدمي دليل مقنع على ذلك اجلنب

بعـد أن   واقعة احلال تغين عن الربهانكما أن فيها تأكيداً على أن ، وتغين عن الربهان 
 .أطمأن قلبه إىل التمويه 

؛ التمويه واإلقنـاع  سع بني ون شا، والبفكان اإلقناع مذيالً هلذا التمويه الذي وقع فيه 
لذا جند أن البيت موظف يف موقعه ويتطابق مع املعىن العام للرسالة ، وهو االستغناء عن الربهان 

 .باإلقناع 
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 :األمنوذج الثاين 
بالفتح الذي كان يف سنة  )٢(نئ فيها املعتمد هي )١(رسالة للوزير الفقيه أيب عبيد البكري 

بقاء سيدي وموالي اجلليل القدر ، اجلميل الذكر ، ذي األيادي الغر ، أطال اهللا  ( -هـ ٤٧٩
ـّتمنحه من فتح ونصر ، واعتالء وقهر والنعم الزهر ، وهنأ ما  ،  ، بطالع السعد يا موالي أب

انح اليمنِ عدت ، وبكنف احلرز عذت ، ويف سبيل الظفر سرت ، وبقدم العمر سـعيت ،  بس
ر عن أكرم املقاصد ، وأشـرف  دت ، صميصسهم السداد رميت ، فأوجبنة العصمة أتيت ، وب
الدهر ، وسفرت  ما ناله عائد ، وآب به وارد ، فتوح أضحكت مبسم املشاهد ، وعود بأجلّ

ت ماضي العمر ، وأكبعن صفحة البشر ، وردوا تري الكفر وهزم طربـا ،  األيا ت أعطاف
فذكرها ، ل الشرك كذبا ، وطوت أحشاء الطاغية رهبا وثنت آما،  وسقت أقداح السرور خنبا

 :زاد الراكب ، وراحة الالغب ، ومتعة احلاضر ونقلة املسافر 
 مرتلٍ األحالس يف كلِ تنفَضا 

وتأطراف احلبالِ عقد لَطْوت٣( ق( 
مشلت النعمة ، وجربت األمة ، وجلت الغمة ، وشفت امللة ، وبردت الغلة ، وكشفت 

 . )٤() اخل الرسالة ..  العلة
 :البيت املوظف يف الرسالة 

 األحالس يف كل مرتلٍ تنفَضبه 
وتأطراف احلبالِ وتطلـق  عقد 

                                                
هو عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد البكري ، األندلسي ، مؤرخ جغرايف ثقة ، وعالّمة باألدب ، : أبو عبيد البكري  )  ١(

، دار العلـم للماليـني ،    ٤األعالم ، للزركلـي ، ج ) . هـ٤٨٧ت(له معرفة بالنبات وينسب إىل بكر بن وائل 
 .  ٦١٥، ص ٣ئد العقيان ، البن خاقان ، ج، وقال ٩٨م ، ص١٩٧٩، ،  ٤بريوت ، ط

املعتمد على اهللا ، أبو القاسم حممد بن عباد ، كان قد خلف أباه املعتضد على إشبيلية بعد وفاتـه ، مـات أسـرياً     )  ٢(
 . ٥٢ – ٥١، ص ١القالئد ، ج: انظر . هـ ٤٨٨بأغمات سنة 

 . ١٢٩م ، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦،  ١رفة ، بريوت ، طديوان األعشى ، شرح عبد الرمحن مصطاوي ، دار املع )  ٣(
 . ٢٢٦، ص ١، مج ٢الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
يتجلى يف توظيف الكاتب لبيت األعشى يف هذه الرسالة الدقة يف التدليل على الفكرة ، 

بىن رسالته على نئة الوزير بنصره ، واسترفد بيت وتوضيحها ترسيخاً هلا ، حيث إن الكاتب 
ويشخصها ولـو تأملنـا يف سـر     -وهي املدح هنا  -األعشى الذي يتطابق مع هذه الفكرة 

إعجاب الكاتب ذا البيت لوجدناه إعجاباً بقصيدة األعشى الشهرية اليت قاهلا يف مدح احمللـق  
كتاب الرسائل األندلسيني باألصالة املشـرقية ،  على افتتان  م بن ربيعة ، ويف هذا تدليلٌخنثبن 

وال خيفى ما اشتملت عليه قصيدة األعشى من أبيات سيارة أغـرت كـثرياً مـن الكتـاب     
 . )١(باسترفادها وتوظيفها يف نصوصهم 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
حيث توارد على نص األعشى كثري من الكتاب الذين وجدوا فيه إمداداً يثري أفكار رسائلهم واملوضـوعات الـيت    )  ١(

 :يطرقوا ومنها البيت املوظف الحقاً 
ـَةٌنفى الذم عن آ   لِ احملَلَّقِ جفْن

 قتفْه راقييخِ العالش كجابية 
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 :األمنوذج الثالث 
ـ (  )٢(خياطب ا أبا جعفر بن عباس  )١(عامر التاكرين  رسالة الكاتب أيب ن كتبت ع

، وتشكو إىل اهللا عظيم أدوائها ، غيظاً على تقلب الزمان ، نفسٍ تفيض مبائها ، وجتيش بدمائها 
من مسـتغربٍ إالّ إىل  نتقلُ أاً من تنكر اإلخوان ، ال بلفظي عجب إالّ إىل مثله ، وال ـوعجب

بـه   عتـد أالً من اإلخاء نقض املفسدون مريرته ، أو مألت يدي فمن بشكله ، إن أبرمت ح
 :للشدة والرخاء ، أفسد الواشون سريرته وحبقٍ قيل 
هضيتقد ر هذا صاحـب إذا قلت 

 وقَرت به العينــان بدلَّت آخرا
 صاحب صاحباًما أُ يدجكذلك 

ـّ من  ــاسِ إالّ خانين وتغيراالن
ه م أشبوالناس بأزما )٣(وال عتب على الدهر فإن العتب على بنيه ، والذم الزم ألهليه 

 . )٤() منهم بآبائهم 
 :توظيف األبيات يف الرسالة 
ية إنسـانية يعـاين منـها    قضها على اإلنسان بغري الظروف وتكالإن تبدل األحوال وت

ومكان ، فالكاتب جتيش نفسه مبشاعر أمل وحسرة على تقلب أحـوال  اإلنسان يف كل زمان 
هذه السطور اليت يشتكي ا إىل اهللا مـن  ن وتبدل أحوال الناس ، فيبث شجناً وحزناً يف االزم

خوان ، فما أقسى علـى  يت حلت به وهي تنكر اإلتقلب الزمان ، ويشتكي املصيبة األعظم ال
واملودة ، وعده سنداً يعتمد عليه يف زمن اإلنسان من أن يتذكر صديقاً تعاهد معه على اإلخاء 

فهذا الصديق ؛ كناف للمفسدين والواشني ة األأالشدة ، لكن ماذا حل ذه الصداقة ؟ إا موط
                                                

استقر يف بلنسية ، أبـوه  ) رنده ( أبو عامر التاكرين هو أبو عامر حممد بن سعيد التاكرين نسبة إىل تاكرنة من قرى  )  ١(
 . ٢٠١األبار ، ص ، إعتاب الكتاب ، البن ٢٢٩، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . من وجوه الدولة العامرية 

املُغرب يف حلى املغرب ، : انظر ) . هـ٤٢٩(أبو جعفر بن العباس هو أمحد بن عباس وزير إمارة املرِية ، قُتل عام  )  ٢(
 . ٢٠٥، ص ٢البن سعيد ، ج

 . ٦٩ديوان امرئ القيس ، ص )  ٣(
 . ٢٢٩، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
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من يأيت له مبفسدة أو وشاية مما دعا الكاتب أن يتأمل من هذا الوضع ، ولكن  لأصاخ مسعه لك
وهو يعاتـب  " خوان عجباً من تنكر اإل" نالحظ أن الكاتب مل يذم صاحبه بكلمة سوى قوله 

ه وذمه على أجنحة كلمات امـرئ  ومحل عتاب، صديقه عتاباً شخصياً موجهاً غيظه إىل الزمان 
ـ  ذلك أتـى  القيس اليت رأى فيها تعبرياً شافياً وكافياً عما يريد أن ينقله إىل ذلك الصديق ، ول

 .ال املعىن الذي أراد الكاتب إيصاله توظيف هذين البيتني ليحم
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 :األمنوذج الرابع 
: )٢(ا بعض الوزراء والكتاب معاتباًخياطب  )١(بكر بن قزمان  رسالة الوزير الكاتب أيب

زن ، وود كصوب املزن ، وأولية كرم تارخيها أدب كروض احلَ: ياء اجلامعة لنا ما أكثر األش( 
واتصلت أسانيدها ، ال ينكر فضلها وال تذم عهودها وأسالف سلفت بينهم صحبةٌ محيـدة ،  

عني ، ونزاعك حنوي ،  –بفضلك  –الك وقد كنت أعلمت بسؤ.. إىل قوله .. وأذمةٌ وكيدة 
وغرضك إىل لقائي ، واعتذراك خبفاء مكان نزويل ، وغموض موضع حلويل ، ولقيت فالنـاً  
نعرض علي من قصدك ما فت إليه حد املسابق ، لو أخرجت يل عنه العوائق ، فأريتـه مـن   

ـ  راض ، ووقـوع  اختالل احلال الباعث على االنقباض ، وجتنب االسترسال املخوف من اإلع
اإلخالل ما رآه ، فأحسبه وكفاه ، وتلقّاه عذراً واضحاً يلقيكه فتتلقاه ، مث مـا زال يفتـل يف   

، تعني يف استمالتك، حىت أجبته التزاماً ملا مل يلزمين إالّ حبكم جاللتك وشرط املذروة والغاربال
فقال ، هو ينام ، فطوينـا  فوافينا مرتلك ذات يوم بعيد العصر ، وعلى بابه غالم ، سألناه عنك 

وأمـا  .. إىل قولـه  .. وأعلمين بعد اجتماعكما من الغد ، وأنه عرفك بذلك املقصد  ،آثارنا 
االزدراء واالنتماء ، والتقذر والتعذر ، مع علمك باحلال وأوهلا ، ومتكنها وتأثلها ، وحبال األيام 

، وقول " البزة ست العزة يف حسن لي" رك قوهلم اور أقطارها وتنادرها ، ومع ذكوتقلبها ، وحت
 : )٣(وقول بعضهم " ة تكلمك إمنا يكلمك من فيها ءليست العبا" : من قال 

 بردا تيعلم وإن ردفا  مبئزرٍ الُــليس اجلم

                                                
وهو من أهل البالغة والبيان ، عم الزجال بـن  ) هـ٥٠٨ت(و حممد بن عبد امللك بن عيسى بن قزمان أبو بكر ه )  ١(

 . ٥٥٥، ص ٢القالئد ، ج: انظر . قزمان 
 . ٧٧٦ – ٧٧٥، ص ٢، مج ٢الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٢(
عان ، وزارة الثقافة واألعالم ، العراق ، هاشم الط: الديوان ، حتقيق : انظر . األبيـات لعمـرو بـن معد يكرب  )  ٣(

 .  ٦٧، ص) بدون ت ، ط ( 
هـ ، أسلم ، وملا تـويف  ٩والشاعر هو عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد اهللا الزبيدي ، وفد على املدينة سنة  

، وخزانة  ٨٦ص،  ٥األعالم ، للزركلي ، ج: انظر . ارتد مث رجع إىل اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 
 .  ٤٤٤، ص ٢األدب ، ج

ليس اجلمال يف املرء فيما يلبسه من الثياب وأراد اجلمال يف أصوله الزكية ، وأفعاله الكرميـة ، الـيت   : لغة األبيات  
 . ٦٧الديوان ، ص: انظر . تورث اد والرفعة ، والشرف 



-  ٣٠  - 
 

 )١(مجدان ومناقب أورث معادنٌ اجلمـــالإن 
 .. ) .وفضل الناس يف األنفس ليس الفضل يف املال : وقول غريه 

 :ألبيات يف الرسالة توظيف ا
د كان هذان البيتان مبثابة زيادة إيضاح لرأي الكاتب يف أن املظهر ال يغـين عـن   ـلق

لق احلسن وما يعرف به اإلنسان املخرب ، إذ أوردمها أثناء عتابه لبعض الكتاب من الوزراء ، فاخلُ
ليس ما يرتديه من املالبس من املناقب العظيمة واخلصال اجلميلة هي اليت تكسبه اد والرفعة ، 

 .األنيقة واحللل الكاملة 
ة " لحظ أنه بدأ يسترفد أقواالً مشهورة مثل ويوليسـت  " ، " ليس العزة يف حسن البز

ذين البيتني ليؤكد على هذه القضية إذ هي مدار فجاء " العباءة تكلمك إمنا يكلمك من فيها 
 ما لعمرو  –كما قد مر  –النص ؛ ومعلومبن معد يكرب ذلك الرجل الفارس الذي قلـب  أ

معادلة مقياس اجلمال وجعلها ترتكز على املآثر واملناقب ، إذن فعملية التوظيف هنا قائمة على 
وقد أشار الكاتب ، حماولة إقناع الوزير املعاتب بعدم النظر إىل املظهر املخادع ووزن الناس به 

فهـو مـن   ،  يذكر اسـم صاحب الـنص  ومل" وقال بعضهم " إىل صاحب األبيات بقوله 
 .التوظيفات املعماة 

ن العالقة بني الفنني الشعري والنثري عالقـة وثيقـة   إ: ومع ذلك كله نستطيع القول 
عمد إىل تدوير رسالته النثرية حـول  حيث إن الكاتب ي ؛تراءت لنا من خالل النماذج السابقة 

البيت يف خامتة الرسالة أشبه ما يكون بتوقيع معىن البيت أو األبيات الشعرية ، فيجيء توظيف 
 .د الفكرة ، ويدعم املعىن ؤيي

ن الكاتب قبـل كتابتـه   ـوهذا حيملنا على القول بأن األبيات الشعرية حتضر يف ذه
ا الصنيـع ، يقصد إىل وكأين به يف هذ، للرسالة ، فيصب املعاين تبعاً للفكرة اليت محلها البيت 

 .راجع إىل إعجاب الكتاب بأصول ينابيعهم املشرقية وهذا كله  ذلك قصداً ،
                                                

 . ٦٧هاشم الطعان ، ص: يكرب ، حتقيق ديوان عمرو بن معد : انظر . ورد البيت يف أكثر من نسخة  )  ١(
املطاع الطرابيشي ، دمشق ، الناشر مكتبة املؤيد بالريـاض ،  : وانظر ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، حتقيق  

 . ٨٠،  ٧٩م ، ص١٩٩٤/هـ١٤١٤،  ٣ط
 " . حبمداً " " جمداً " " القافية " ولفظة " مبآثر " " معادن " ويبدو أن الكاتب اعتمد على حمفوظه فاستبدل لفظة  
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 : املبحث الثاين 

  للشعر التوظيف اجلزئي

 لرسائل الديوانيةاجلاهلي يف ا
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 :مدخل 
ي من بينها التوظيف اجلزئ؛ عبر الكتاب عن إعجام بالتراث املشرقي يف صورٍ عديدة 

قدمي أو صورة يف صـور الشـعراء    ت شعريشطرٍ من بي الذي يعمد فيه الكاتب إىل توظيف
؛ لتعبري عنها يف رسالتهكالمه املنثور شاهداً على الفكرة اليت أراد ا اجلاهليني أو معانيهم يدرجها

وهو إىل جانب هذا جيمع بني ، وهنا تبدو حرفية الكاتب الذي تشبعت ذاكرته مبوروث الشعر 
 .املوهبتني الشعر والنثر 
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 :ذج األول األمنو

القاسم  هذه صورة جديدة للتوظيف اجلزئي جندها يف رسالة الكاتب ذي الوزارتني أيب

ـ وكشفّع اهللا تلك الغزوة امليمونة بغزوات ، (  )١(حممد بن عبد الغفور  لنـا يف سـاحات    بت

، وعدوات ، حىت يحرز أسرياً ذا تاج ، يفرج عن شخصه مغلـق الرتـاج    ئأعدائه عدة مواط

راضني عن كل عقيلة  )٣(بل على وصف النابغة سمي اجلعدي ،  )٢(الكندي  ا رضبغريونؤؤب 

 . )٤() اخل .. نرية 

 :البيت املوظف 

 وقد طوفّت يف اآلفاقِ حتـى

 )٥(باإلياب نيمةـَرضيت من الغ

 
 

                                                
أبو القاسم حممد بن عبد الغفور صاحب املعتمد ، كتب ألمري املرابطني علي بن يوسف بن تاشفني ، وقـال عنـه    )  ١(

: انظـر الترمجـة   ) . إنه بادي اهلوج ، وعر املنهج ، له ألفاظٌ متعقدة ، وأغراض غري متوقدة : ( صاحب القالئد 
الدكتور النعمـان  : يات املربزين وغايـات املميزين ، البن سعيد األندلسي ، حتقيق ؛ را ٤٦٦، ص ٢القالئد ، ج

 . ٤٠م ، ص١٩٧٣/هـ١٣٩٣عبد املتعال القاضي ، القاهرة ، 
 . ٩٩ديوانه ، ص: انظر . يشري إىل قول امرئ القيس  )  ٢(
أما النابغـة  .  بن عمرو بن عدس بن ربيعة حيان بن قيس بن عبد اهللا: النابغة اجلعدي هو قيس بن عبد اهللا ، وقيل  )  ٣(

،  ٣اخلزانـة ، ج : انظـر  . فهو وصف له ألنه قال الشعر يف اجلاهلية مث أجبل دهراً ونبغ يف الشعر يف اإلسـالم  
،  ١، ط ، منشورات املكتب اإلسالمي ، دمشـق  ؛ وديوان النابغة اجلعدي ، لعبد العزيز رماح ١٦٨ – ١٦٧ص

 . ٤مقدمة الديوان ، ص: انظر .  ٤م ، ص١٩٦٤/هـ١٣٨٤
أي أكثرت من الطواف واملشي يف نواحي األرض حىت شق علي ذلك ، وصرت أرى ) وقد طوفت : ( لغة البيت  

 . ٩٩ديوان امرئ القيس ، ص: انظر . الرجوع إىل األهل من غري ظفرٍ وال فائدة وال غنيمة ؛ فاإلياب هو الرجوع 
 . ٣٥٨-٣٥٧، ص ١، مج ٢، ق الذخرية: انظر . النص  )  ٤(
 . ٩٩ديوان امرؤ القيس ، ص )  ٥(
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
وهو ما ميكـن أن  ،  يشري الكاتب يف هذه الرسالة إىل نوعٍ من أنواع التوظيف اجلزئي

فهو إىل جانب كونه جزئياً فإن الكاتب مل يلجأ إىل تضمني ؛ نطلق عليه التوظيف بالرمز أيضاً 

أن هذا العمل يعد عمالً فنياً راقياً فهـو  ، ويف ظين معينة بل إىل اإلشارة إىل االسم  ةنص بلفظ

فهـو يـدل علـى    ؛ عر إىل جانب قدرة الكاتب التوظيفية على التماس صفة إشارية من الشا

موسوعية ثقافية استطاعت أن ضم املعىن الذي ورد يف بيت امرئ القيس وتتمثله موظفـاً يف  

 .خدمة الرسالة 
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 :األمنوذج الثاين 
ه ، انتبه عن عم تقصرأال ! مه ( ..  )٢(على ابن غرسية  ايرد فيه )١(البن عباس رسالة 

ت سيلك ، ومشرت عن السري ذيلك ؟ وأجلبـت رجـل   مأسل ،ويلك ، ملا أنت به ، إىل من 
لُك ال حبرك ، لقد دانيت ما لـيس  ك ، حىت نفخ مبا نفخ وشحرما انتفخ س. يلك وخ كسفه

باملتدان ، وعاليت ما ليس لك به يدان ، املعاطس السمر الُقمر ، ال الزعر املعر ، الصرب احلرب ، 
 :العقر الوقر ، إذا ركبوا 

 )٣(رقُ ت األرض واليومحترق
 :، وأدركوا الطوائل أمماً ، وفضلوا أحساباً وإمماً ، وشرفوا أنفساً ومهماً  طالوا أُمماً

 )٤( غريهم ها اُهللايعط ملْ شيمةٌ مهل
 بقـردة ، وال اسـتحل   مسح عفاء ، وال من استثفرليسوا بناجتي عفاء ، وال ناسجي 

اللغيث ، وال من قارن بـني   وال من اشتوى جرذ، ريث ى اجلر وقردة ، وال من اغتذـخنازي
تط، وال من ام ثيدة ريةاحللبة ، ليشـرب  ثع املقوال من أثار عن الن، ى ظهر ع ار ، وال من شد

الردينيـات ، ويسـتجيدون   ، بل يشدون العمائم وينجعون الغمائم ، ويرتدون  ةلباجلفنة والع
غـزون الربعيـات ،   دون اهلنديات ، ويظاهرون التبعيات ويات ويفتلون الربذيات ، ويتقليناليز

داا ، ويلبسون ون األرض هيلحفويتوشحون املعلمات ، واملوشية املنمنمات جيرون أهداا ، و
 .ؤسها بإما نعيمها وإما ، للحال لبوسها 

رقاق حج مالنعالِ طيب٥(زا( 
 

                                                
 . ٢٧مبحث التوظيف الكلي للرسائل الديوانية ، ص: انظر . ابن عباس سبق التعريف به  )  ١(
: انظـر  . هو أبو عامر أمحد بن غرسية ، كان صبياً نصرانياً رباه مواله جماهد الصقلي ، أمري دانيـة  : ابن غرسية  )  ٢(

 . ٤٠٦، ص ٢، واملغرب يف حلى املغرب ، ج ٢٦٧، ص) شعراء األندلس ( ة موسوع
 . ١٥٤الديوان ، ص: انظر . عجز بيت المرئ القيس  )  ٣(
،  ٢حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار املعـارف ، القـاهرة ، ط  : الديوان ، حتقيق : انظر . صدر بيت للنابغة الذبياين  )  ٤(

 . ٤٦ص
 . ٤٩نفسه ، ص )  ٥(
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 . )١() ة اخل الرسال.. ( واد  واآلراءذو الفطن واهلمم 
 :توظيف األبيات يف الرسالة 

ـ  ( الكاتب تارةً يوظف عجز بيت المرئ القيس  إذا أراد ) ر حترقت األرض واليـوم قُ
فهو يصف رجاله ممن لبسوا الدروع واشتعلت ( عن جيشه الذي واجهه به ابن غرسية احلديث 

 . )٢(من حتتهم األرض لشدم ومجاعتهم وركض خيلهم 
 :امرئ القيس وهو فقد وظف عجز بيت 

وا اخليلَكبِإذا ر  تألمواواس 
حترقت األرض ٣(رقُ واليوم( 

بل اقتصـر  ، أو اإلشارة إىل شخصه ، وهو أيضاً توظيف معمى مل يرد فيه اسم الشاعر 
 .فقط على شطر البيت 

دها جذا اجليش فووتارةً أخرى يوظف صدر بيت للنابغة إذا أراد احلديث عن صفات ه
 :ات الغساسنة يف بيت النابغة لشبه بصفا يبةقر

 مل يعطها اهللا غريهم مةٌيهلـــم ش
 )٤(عوازبِ غري اجلود واألحالم من

وم خصوا بصفات حسنة وكرمية كـالعقول الراجحـة   ـؤالء القـأن ه: فهو يريد 
 .)٥(والكرم 

عمـد  مث ، فالشاعر مدح الغساسنة بتلك الصفات اليت تعد من أمجل صفات الفروسية 
وأراد بذلك ، إىل وصفهم أيضاً يف حال سلمهم فوصفهم بالكرم والتدين والنعيم وسداد الرأي 

                                                
 . ٧٥٠ – ٧٤٩، ص ٢، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ١(
 . ١٥٤ديوان امرئ القيس ، ص )  ٢(
 .نفسه  )  ٣(
 . ٤٦ديوان النابغة ، ص )  ٤(
 .نفسه  )  ٥(
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ـ رسالته اليت تتحدث عن هذا اجليش الرائع أيضـاً ، ويربطهـا بصـفات     يوشيأن  دت خلّ
 .ة ـللغساسن

 :والتوظيف اآلخر يف الرسالة جنده يف صدر بيت النابغة 
 مـزاطيب حج رقاق النعالِ

 )١(ان يوم السباسبِحييون بالرحي
فالشاعر أراد أن ينسب يف قصيدته صفات أخرى للغساسنة الذين متدحهم أم أغنيـاء  

ـ ( وهو عيد للنصـارى يسـمى   ، عانني شوحيتفلون بعيد ال، يلبسون األحذية الرقيقة  وم ـي
قد أقاموا الزينة  نبعدما يكونو، ، وهو األحد األسبق لعيد الفصح ، لدى النصارى ) السباسب 

 . )٢(بأغصان النخل والزيتون 

ماً بني صفات الفروسية يف بطاً مميزاً وقيحيدث دجماً رائعاً يف رسالته ، ورونرى الكاتب 
أشهر أبياا اليت خلّد الشعر اجلاهلي هلا ذكراً ، وبني صفات كرمية وأخالق فاضـلة توجتـها   

ياين ، لتكتمل صورة الفارس اليت أراد رمسها يف خميلة أبيات شعراء كامرئ القيس ، والنابغة الذب
 .ابن غرسية 

تبدى ثقافة الشاعر األصيلة املمتدة جذورها إىل أعماق املاضي املشرقي الناصع ، من وت
خالل ما محله النص السابق يف طياته من توظيفات أحل عليها الكاتب بعد أن وجـدها ختـدم   

النابغة وامرئ القيس وبني فكرة ختدم سياقه من النابغـة  مكونات جوهر رسالته ، فينتقل بني 
 .وأخرى من امرئ القيس ، وأجاد يف توظيفها بغرض الرسالة بعد أن ربطها به ربطاً حمكماً 

 

                                                
 . ٤٩ديوان النابغة ، ص )  ١(
 . ٤٩نفس املصدر ، ص )  ٢(



-  ٣٨  - 
 

 :األمنوذج الثالث 
وهي رقعة خياطب ا  )١(بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي  رسالة الوزير الكاتب أيب

 . )٢(أبا احلسني بن سراج 

 –تعوق ، وبنائق مساعدته على األحـرار   –أدام اهللا عزك  –لوال أن عوائق الزمان ( 
لساعدت إليك نزاعي ، وانقدت يف حبل تشوقي واطالّعي ، ولطـرت  تضيق ،  –ك ـبعلم

اليعابيب ، ومل اجلرد ستبطأت السالهيب ، واستهجنت ا المتطيت أعناق الرياح ، اجبناحٍ ، ما 
والرحتلـت   )٣(فخ يف الربى ، واستقصرت بريد السرى بالليل من خيل بربـرا  أرض باليت تن

لقُدت وسهيالً دليالً ، و، قلب العقرب ، والختذت ارة سبيالً كالكوكب ، ومحلت إليك قلباً 
 . )٤(..البدر املنري

 :البيت املوظف 

 مقصوص الذُناىب معــاود على كلِ

 )٥(بربرا بريد السرى بالليلِ من خيلِ

 
                                                

دباء والرؤوساء ، كان كاتباً مترسالً ، كتب للمتوكل بـن  هو أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي من جلّة األ )  ١(
؛ اإلحاطـة يف أخبـار    ٧٥٣، ص ٢، مج ٢الذخرية ، ق: انظر . هـ ٥٢٠األفطس مث البن تاشفني ، تويف سنة 

،  ٢، مكتبـة اخلـاجني ، القـاهرة ، ط    ١حممـد عنـان ، مـج   : غرناطة ، للسان الدين ابن اخلطيب ، حتقيق 
 . ٥٢١-٥٢٠م ، ص١٩٧٣/هـ١٣٩٣

أبو احلسني بن سراج بن أيب مروان بن عبد امللك بن سراج كانت له مرتلة رفيعـة يف العلـوم الدينيـة واللغويـة      )  ٢(
 . ٧٤، ورايات املربزين ، البن سعيد ، ص ٦٢٣، ص ٣القالئد ، ج: انظر ) . هـ٥٠٨ت(

 . ٦٦ديوان امرؤ القيس ، ص: انظر  )  ٣(
 . ٧٥٤، ص ٢، مج ٢خرية ، قالذ: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
 . ٦٦ديوان امرؤ القيس ، ص )  ٥(
املراد قطع الطريق على كل فرسٍ مقصوص الذنب وهي خيل تعرف بأا للربيد ، فهي خيل استعملت : لغة البيت  

 .بتصرف ٦٦الديوان ، ص: انظر . يف سري الربيد مراراً وعاوده ، وقوله من خيل بربرا أي أصلب اخليول وأجودها 
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
حيث وظف الكاتب يف هذه الرسالة شطراً من بيت امرئ القيس بعد أن طوعه خلدمة 

 .أسلوب السجع يف فواصل الرسالة 
 مترابطاً مـع املعـىن  ) قبيل التوظيف املعمى  منوهو ( وقد جاء هذا التوظيف اجلزئي 

المـرئ   –من شدة إعجابه بالشعر املشرقي األصيل الذي قصد إليه الكاتب ، وكأين بالكاتب 
ه به وحفظه إياه تناساه بعد ركنه يف الذاكرة ، وقصد بعد ذلك إىل الصورة ومترس –القيس هنا 

وكأا أصبحت من ، منثالة على لسانه يف سياق الرسالة ، دون عناء ، املنجزة بقالبها فجاءت 
دباء شعراً ونثراً ، وال خيفى أن الصورة جاءت هنا معربةً قبيل املُلك الشائع الذي يتوارد عليه األ

 .عن أسرع وسائط نقل الربيد يف تلك األزمنة 

قدرة الكاتب على استجالب الصور الناجزة يف شـعر  إىل ف يشري ـومثل هذا التوظي
 .يف سياقه دون أن يلحظ القارئ غري املتخصص أا لغريه  دجمهاالقدماء ، و
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 :ذج الرابع األمنو
 : )١(رسالة كتبها الوزير الكاتب أبو عبد اهللا حممد بن مسلم 

فأثقلتـه ،   لـدناً إذا كانت بأساء إثر نعماء ، ومست ضراء بعد سراء وافقت كاهالً ( 
وليالٍ كذوائب ، وإين فصلت عن تلك احلضرة بعد أيام كأيام الشباب ، وخاطراً رطباً فأوحلته 

إىل   املخانق واجليوب ، أُنقل من يدالسواد من القلوب ، وسلكنا بني الكعاب ، سكناً منها يف
يد ، وأُُمحل بني جفنٍ وخلَد ، إن ظمئت سقيت برد السرورِ على األكباد ، أو طربت أُطعمت 

، عند امللك املاجد الباهر ، فيالـه  " الزاهر " ، و " التاج " الوداد يف األخالد ، وهللا يوم حالوةَ 
وطيب ، بني اخلورنق والكثيب ، يف جملسٍ كأمنا أُلفت قواريره من خدود وثغـور ،  من أنس 

ء ، نشرب النجوم ومثاره من ود وخبور ، صعدنا فيه إىل العلياء ، وصرنا كأننا من أهل السما
ونرقص بالرؤوس ، س بتنا فاكهني فرحني ، نزمر بالكؤواجلسوم باألرواح ، ف باألقداح ، وحنيي

ألخوان ، ونواقف الندمان ، مواقفة الكرام ، بشرب املدام ، ال حبد احلسام ، نسـقي  اقف اثون
وق حىت أخجلنا الشمس بضياء الراح ، وقمنا غبود الصديق للصديق ، ونطلب الصبوح بثار ال

دين املسيح ، يعبده كل مليح فطفنا حـول الـدنان ،   : نقد السراج من ضوء الصباح ، وقلنا 
ونشرب على ارتياح ، ونصل اغتباقاً باصـطباح ،  ، ، وما زلنا نسمع باقتراح مبصابيح الرهبان 

 . )٣(.. ) وحان أوان ظعنٍ وارحتال  ، )٢(حىت شبت مصابيحنا لقفال 
 

                                                
سام يف ذخريته ويدل على أنه كان رسوالً إىل بعض ملوك الطوائف عن إقبال الدولة بن جماهد ، وهـو  باختاره ابن  )  ١(

،  ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . له أخبار قليلة ) إقبال الدولة ( من أهـل دانية ، وهي قاعدة إمارة جماهد ، وابنه 
 . ٤٠٥ص،  ٢، واملغرب يف حلى املغرب ، ج ٤٢٧ص

. وقـد وجه الكاتب رسالته إىل الوزير أيب عثمان صاحب ميورقة وهو أبو عثمان سعيد بن حكم ، أمري ميورقـة   
 . ٤٦٩، ص ٢املغرب يف حلى املغرب ، ج: انظر 

 . ٣١بيت امرئ القيس يف ديوانه ، ص )  ٢(
 . ٤٣٦ – ٤٣٥، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٣(
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 :البيت املوظف 
 نظرت إليها والنجوم كأنها

ت بانره قُفالشمصابيحل ١(ب( 
 :توظيف البيت يف الرسالة 

تشعل وتشـب   حشاعر عن العمل واجلهاد وكيف أن هذه املصابيهذا البيت يعبر فيه ال
من أشكال التوظيف اجلزئي الذي ميكن إدراجه  ملن يريدون الغزو ، وهنا وظف الكاتب شكالً

أبو عبد اهللا خطابه إىل صـاحب   حتت مسمى توظيف صور الشعراء ومعانيهم ، فوجه الكاتب
ا سوى ذكريات مجيلة وصادقة وصفها الكاتـب  منه اً قد مضت مل يبققة ليتذكر معه أيامرومي

، نشوة االنتصـار  ببأوصاف رائعة ، تدل على أا أيام جمد وانتصار ، يتخللها فرح وإحساس 
ايل الـيت  ورقص بالرؤوس ، مث يسترسل الكاتب يف وصفه تلك األيام اخلـو ، وتبادل كؤوس 

الراحة مـن عنـاء القتـال     اجلد والغزو بعد تقة حىت كان وقروكانت بينه وبني صاحب مي
 : )٢(بالسيف كما ذكر يف قوله 

وسرعان مـا ينـهي الكاتـب    ) خوان ، ونواقف الزمان ، مواقفة الكرام نثاقف اإل( 
، وهو ارحتـال إىل   )٣() حىت شبت مصابيحنا لقتال ، وحان وقت االرحتال ( استراحته بوصفه 

 .الغزو واجلهاد حمفزاً اهلمم للعمل 
يقة توظيف الكاتب للشعر يف سياق هذه الرسالة يـدرك أن الصـورة   واملتأمل يف طر

ا وردت يف أكثر من موضـع يف هـذه   إة اليت عمد إليها ال تكاد تربح خميلته ، إذ ـالشعري
حـىت شـبت   ... (  )٤(.. ) فطفنا حول الدنان مبصابيح الرهبـان  : ( ... الرسالة ، إذ يقول 

الكاتب مل يستطع أن يتفلت من إسار الصـورة الـيت    وهذا يؤكد على أن) مصابيحنا لقتال 
 .أجنزها امرؤ القيس فاستمرت عالقةً بذاكرته ومؤثرة يف فكرته 

                                                
 . ٣١الديوان ، ص )  ١(
 . ٤٣٦، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق )  ٢(
 .نفس املصدر السابق  )  ٣(
 .نفسه  )  ٤(
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 :األمنوذج اخلامس 
إن أبـا الفضـل   (  )٢(من سلطانياته  )١(ف بن مثىن طرامل ة الوزير الكاتب أيبـرسال

وأومأ إيلّ ببنان اعتقاده ، وأطار  قد ناداين بلسان وداده ، –دامت حياته  –سيدي  )٣(الفاضل 
إال على مثرة الفؤاد ، وحن إيلّ حنني األلـوف األليـف ،    وي طائر االرتياد ، فلم يقع مينحن

 اعه ، فكيف يل أن أعـدل  بوواصلين مواصلة احلليم احلليف ، وأهدى إيلّ نزاعه ، وألقى علي
ارضة ، وناقضتين أبلغ املناقضة ، عمن إيلّ أقبل ، وأصدف عمن يب كلف ، فعارضتين أشد املع

صـح  سـلك الن أف، هيهات إال يبلغ اخلصم بالقضم ، وال ينتهي منال الكف إىل مباراة النجم 
اضطرار ، ليس فيها حـظ   دتين بني حايلأخوك من صدقك ، فوجالقومي فمنك من أعتبك ، و

بنايت ، بطبعٍ كليل وذهـن   ، وبنولتزم املكاتبة على عاليت أفإما أن أعتمد املخاطبة و )٤(ملختار 
 . )٥(.. ) وإما أن أرفض املالحقة رفض املليم ، فأكون عني اجلايف الذميم ، غري صقيل 

 :بيت األعشى 
 :البيت املوظف 
 كلٌ وغدر أنت بينهماثقال ف

 )٦(فاختر وما فيهما حظٌ ملختارِ
 
 

                                                
أبو املطرف بن مثىن هو من أهل قرطبة سكن بلنسية ، انضم إىل املأمون صاحب طليطلة ، بعد انفصاله عن املنصور  )  ١(

 . ٤٠٨، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . هـ ٥٨٠عبد العزيز بن أيب عامر ، تويف يف بلنسية ليلة االثنني 
 .لفظة اختذها كتاب األندلس تعبرياً عن رسائلهم الديوانية : من سلطانياته  )  ٢(
،  ١، مـج  ٤هو أبو الفضل حممد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي ذكره من مجلة كتاب ابن بسام يف ذخريته ، ق )  ٣(

 . ٨٧ص
 . ٨٩ديوان األعشى ، ص )  ٤(
 . ٤١٦، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة    )٥(
 . ٨٩ديوان األعشى ، ص )  ٦(
هو املوت ، وفقدان احلبيب ، وأكثر ما يستعمل للمرأة يف فقد زوجها ، ويف الصحاح فقـدان  : الثكل : لغة البيت  

 ) . ثكل ( سان ، مادة الل: انظر ) . ثكلتك أمك ( املرأة لولدها وهو دعاء على املرء لسوء فعلته يقال 
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
ره أبو الفضل حممد بن عبد الواحد البغـدادي يف  جند أن الكاتب قد اختار نصيبه مما ختي

والتـزام املكاتبـة أو   ، ة أرسلها أبو الفضل إليه ليخيره بني اعتماد املخاطبة وتكليفه ا ـرسال
ويتضح ذلك من رد الكاتب علـى أيب  ، الرفض ، وبين له أبو الفضل أن يف رفضه جفاء لوده 

نفذت كتـايب مبتغيـاً وجـه موافقتـك     أيم ، فون عني اجلايف الذمـفأك" ل يف قوله ـالفض
 . )١(.. " رضائك إو

وتوظيف بيت األعشى الذي فيه ختيري بني أمرين أحدمها هو رديف لآلخر ؟ إمنا يدلل 
على ثراء ثقافة الكاتب ، فالثكل هو املوت وفقدان األحبة ، والغدر أيضاً جيمع تلـك املعـاين   

 . على ذلك ا الحظ له فهو جمرباملختار بينهم وكل ذلك جعل، ويأسرها 

 .الفضل ورضاه  فما هو إال تعبري عن رغبة الكاتب يف مالزمة الوزير أيب

الناجزة يف بيت األعشى سهلت له عرض فكرته ولعل إجادة الكاتب يف توظيف الفكرة 
وأضافت إليها بعداً جعلها أكثر قبوالً عند طرحها من الكاتب الذي وجد نفسه بـني أمـرين   

 .مها مر أحال

 
 
 
 
 

                                                
 . ٤١٦، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر  )  ١(
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 :األمنوذج السادس 
ـ ( ...  )١(مان سالة الوزير الكاتب أبو بكر بن قزر ا ، م جـر ونترك ما استمر إىل هل

وكأنا ما تراءينا ، ال كالم ببنت شفة ، وال إمياء بطرف أمنلـة ،  وأطوِل به دهراً ، فرمبا تالقينا 

نة اإلسالم يف السـالم ، يف  ضية سر عنك ، بقيسقط عين ، كما يضيق العذواللوم يف هذا كله 

واقـع ، وعلـى    –وال كفران باهللا  –أين ألقاك راكباً وأنا ماشٍ ، وأنت حبمد اهللا طائر ، وأنا 

وحطّ من قدري عندك ، إدبار األمر عـين وإقبالـه   ، الطائر أن يغشي أخاه ، وإن طمح بك 

إىل  ل الكرام ، وإن قلت إين أدعويج ما فيها ، وما أرضاها لك طريقة ، فالكرميففيها ، عليك 

م أفقي ، وثقـل حواسـي ، وقلـة    ستبهام خلقُي ، وإظالبا، مباعديت ، وأبعث على مقاطعيت 

، " من بدا جفا "  -عليه السالم  -يف ، وقد قال فهذا من مل تغره رقة احلضر اللط، استئناسي 

ـ ب ، ولوال أن يدال القـرب  )٢( ملن ال يبتغي لني ألني أتكرب على املتكربين ، وال على أين  ادالبع

 . )٣() ألدركت عنها صفحاً وطويت دوا كشحاً 

 :البيت املوظف 

 بيةمأْ غري يه منرال خيرج الكَ

وال ألني ملن ال يبت٤( ي ليينغ( 

 
 

                                                
 .سبق التعريف به  )  ١(
أمحد شاكر ، عبد السالم هـارون ، دار املعـارف ،   : ، حتقيق املفضليات: انظر . من بيت ذي األصبع العدواين  )  ٢(

 . ١٦١، ص م١٩٩٤،  ١٠القاهرة ، ط
 . ٧٧٩، ص ٢، مج ٢، قالذخرية : انظر . نص الرسالة  )  ٣(
 . ١٦١املفضليات ، ص. اإلباء : اإلكراه ، مأبية : الكره : لغة البيت  )  ٤(
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
 تجسد يف سياسةعاتب الوزير هنا ويشري إىل سياسته يف التعامل مع اآلخرين ، وجيدها تي

يف التعامـل   –يف رأيه  –سوية  ين ، حيث رمى ببيته هذا إىل طريقةالشاعر ذي األصبع العدوا

ومحـق  مع اآلخرين وهي عدم الكرب ، وأيضاً عدم اللني مع من جتاوزوا احلد يف سوء أفعـاهلم  

ة يف التعامل مـع  منطقياً سليماً ورمساً متكامالً ملنهجية صحيحتوظيفه  تصرفام اخلاطئة ، فجاء

رسم ا ومن خالهلـا  فالكاتب استرفد الصورة اليت محلها بيت الشاعر اجلاهلي ، و،  اآلخرين

 .من سلسلة يف سياق املزج السليم بني الشعر والنثر ضجعلها حكمةً رائعة 

بية اخلاصة ، دوما كان ملثل هذا التوظيف أن يتأتى يف هذه الرسالة لوال تلك الثقافة األ

 . )١(صبع العدواين وظيفه لشطرٍ من بيت الشاعر ذي اإلعول عليها الكاتب قصداً بتاليت 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .نبذة عن الشاعر ذو اإلصبع العدواين  )  ١(
. ألنه كان يف رجله إصبع زائـدة  : هو حرثان ، بضم فسكون ، ذو اإلصبع ألن حية شت إامه فقصتها ، وقيل  

: انظـر  . شباث بن ربيعة بن هبرية بن ثعلبة بن يشكر بن عدوان ، شاعر فارس جاهلي  ابن احلارث بن حمرث بن
 . ١٥٣املفضليات ، ص
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 :األمنوذج السابع 
وهي رسالة ديوانية بعث ا إىل بعـض   )١(عبد اهللا بن أيب اخلصال  رسالة للكاتب أيب

املفـدى ،  وكـبريي املـوقر   ، األعلى  يا عمادي( وة وجهت إليه قائالً الكرباء يعتذر عن دع
حييومنريي األشرق األهدى ، الذي ينم على ضمريه ما أبدى ، وي ما د وءة رس من آثار املـر

حني أوالندى ، ويدعو إىل مأد اجلَنتفـبة ر الناس ا؛ ال ز )٢(فلى ك توقـد باليفـاعِ لت نار  ،
تأخذُ باألبصـار  و، اع باخلرقاء والصن السارين من أيديِ الضالل والضياع ، ويب تستنقذو

 .واألمساع 
كتبت وقد واىف الكتاب املستحث ، ورائد الوبلِ يلطّ ويلث ، وسطوره تنـدى طيبـاً   

 ...الكرم  لزمان على اهلوى ، وعاودته أرحييةُومتث ، فقلت شب ا
إىل ناديـك ، مسيـع   لسـريع   -علم اهللا  -وإين ... يها ة رسالته اليت ذكر فـإىل اي

 –أال أـا اهللا   -عورة ، وهلذه األيام ،  –علمت أأو  –رتيل كما علمت ناديك ، غري أن ممل
 . )٣(.. ) اديك يل ناد ، وبرك رائح وغاد نذري باد ، وفعوسورة  شدةٌ

 :البيت املوظف يف الرسالة 
 :بيت طرفة بن العبد 

 حنن يف املشتاة ندعوا اجلَفلى
 )٤( رقتندب فينا يرى اآلـال ت

                                                
أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال هو حممد بن مسعود بن أيب اخلصال الغافقي ، له تفنن يف العلوم واآلداب ، وزير األمـري   )  ١(

قالئد العقيان ، البـن  : انظر . هـ ٥٤٠: هـ وقيل ٥٣٩عام  املرابطي علي بن يوسف بن تاشفني ، تويف مقتوالً
 . ١٠٥، وآيات املربزين ، البن سعيد األندلسي ، ص ٥١٨، ص ٢خاقان ، ج

درية اخلطيب ، لطفي الصقال ، جممع اللغـة العربيـة ،   : طرفة بن العبد ، ديوانه شرح األعلم الشنتمري ، حتقيق  )  ٢(
 . ٦٥م ، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥دمشق ، ط

حممد رضوان الداية ، دار الفكـر ، دمشـق ،   : رسائل أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال ، حتقيق : انظر . نص الرسالة  )  ٣(
 . ١٠٠-٩٩-٩٨م ، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٨ط

: من جفَل اللحم ، أي تقشر ، وهو قلب الشيء وجفلت الطري عن املكان ، واجنفل القوم أي : اجلَفلى : لغة البيت  )  ٤(
هو الضرب علـى الرحـى ، أو اجلمـر    : والنقر ) . جفَلَ ( اللسان ، مادة : انظر . رعة وفضوا كلهم هربوا بس

اللسان ، مادة : انظر . ودعاهـم النقرى أي دعـاء بعضهم لبعض فدعوته نقرى أي خاصة واالنتقار أي االختيار 
 ) .النقر ( 
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 :الرسالة توظيف البيت يف 

الكاتب أراد االعتذار عن هذه الدعوة اخلاصة اليت وجهت إليه مبا يتناسب مع موضوع 

جامعاً بذلك معىن االعتذار مع مدح املرسل إليه بالكرم واإلحسان وإقامـة الـوالئم   ؛ الرسالة 

ني ، ورد ناجزاً يف صـورة تعـد   يواملآدب ، وهو بذلك يوظف معىن من معاين الشعراء اجلاهل

 : )١(طرفة منوذجاً قال فيها أ

ا اجلَفلى حننندعو يف املشتاة 

 رقتيندب فينــا ال تـرى اآل

 . فأجاد توظيف البيت هنا يف املعىن الذي تضمنته الرسالة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 :نبذة عن طرفة بن العبد  )  ١(
،  ٤١٩، ص ٢خزانـة األدب ، ج : انظر . يان بن سعد بن مالك أحد شعراء املعلقات هو طرفة بن العبد بن سف 

 .مقدمة الديوان 
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 :األمنوذج الثامن 
يـا  (  )١(رسالة وجهها الكاتب عبد اهللا بن أيب اخلصال يهنئ ا عامالً على واليتـه  

األكرم ، وإمامي األهدى يف اخلطـب   استظهاري ءعظم ، ومصادي األعصم ، وردعمادي األ
لعز يستأنفه مشيد ، وعمر يستقبله جديد ، ومهل سائغ الظل  هاهللا بقاءن أطال ـإن أعتم ، وم

بعودتـك   –والقتاد مثار ، والثمار غمار ، وعود الزمـان   –أدام اهللا عزك  –مديد ، كتبت 
 .نضار  –احلميدة 

ـ  ـرب عن عهـد اهلرم ، وأعـد شب بعـلق، ل ـأج رم ، وإن ـد صـريح الك
ائـك ،  ق ائك ، وملكاً شد باكتفائك ، وأوثر ببقية عمرك الزاكيـة وغن ـراً لبس رونـده

ضحك رياضه وتفهق حياضه ، وجتم أمواله على العلل ، وتربأ أحواله من األعراض أن تجلدير 
، صاحل العباد قوانينه ، وتتقد مبصابيح اإلتقان واإلحسان دواوينـه  والعلل ، وتطرد بالسداد وم

وتنتظم الفوائد يف سلكها فرائد فتسر الناظر ، وتبهج الزائر حبقـائق يف حـدائق ، خطـرت    
باجلداول ، وقصرت عنها يد املتطاول ؛ فكأنها مساء ملئت حرساً شديداً ، وشـهباً ال تلبـث   

من ذيب نسـق  ] جيزون [ عام كعوم بمكخبطام ، وطوم منها الستراق السمع مريداً ، فلم خم

M  _      ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  Vاحلقوق وتقصـاها ، ويتلـون   

`aL )ا ، من بعد ماألعمال منك بزاد االذي أحيفاحلمد هللا  )٢ـا ،  اا ضرب على آذا

يئاً لراعي األمة ، وكاشف هنفوعلب احلَلب متأل إىل أصبارها ،  )٣(بأغبارها  فشول الفيء تكسع
 .خل الرسالة إ.. ) وكاشف الغمة 

                                                
 .، ومل يظهر اسم العامل وال زمن تعيينه وال مكانه  ٦٣-٦٢رسائل عبد اهللا بن أيب اخلصال ، ص: انظر  )  ١(
 . ٤٩: سورة الكهف ، آية  )  ٢(
،  ١إميـل يعقـوب ، دار الكتـاب العـريب ، بـريوت ، ط     : ديوانه ، مجع  :انظر . من قول احلارث بن حلّزة  )  ٣(

 . ٦٥م ، ص١٩٩١/هـ١٤١١
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 :البيت املوظف يف الرسالة 

 لَ بأغبارهــاوالش تكْسعِال 

ال تدري م كنِإن ١( ! الناتج( 

 :توظيف البيت يف الرسالة 

ه بـأن  الكاتب هنا هنأ عامالً ذه الوالية اجلديدة وأراد نصحه مع التهنئة ، فهو ينصح
كما أحسن احلارث بن حلّزة نصحنا يف بيتـه بـأن حنسـن    ،  تخدام الفيء وصرفهيحسن اس

أو نغزى فيذهب لبنها سدى ، فالكاتب أفاد من ، وت من ىتاستغالل هذه الناقة فإننا ال ندري م
هذه الصورة القدمية وأحسن استرفادها يف رسالته ، ومع أنه طوع القالب اللفظي الذي محـل  

 .ث دون اإلشارة إليه خلدمة أسلوبه النثري يف الرسالة ودجمه بإحكام فيها شطراً من بيت احلار

  إالّ أن الصورة املوظفة استمرت دالةً على أصلها الناجز منذ القدم ، ويف ذلك تأكيـد
على براعة الكاتب يف توظيف الشعر يف سياق النثر حيث جعل شول الفيء تكسع بأغبارهـا  

 . عر ياً إثباتاً وقد وردت يف بيت الشا

 
 
 

                                                
الـيت أتـى   : ارتفع والشائلة من اإلبل أي : شالت الناقة بذنبها أي رمقته ، وشال ذنبها أي : الشول : لغة البيت  )  ١(

قة اليت مل يبق يف ضروعها إال شول مـن  وهي النا. عليها من محلها ورضعها سبعة أشهر فخف لبنها واجلمع شول 
: انظـر  . بقية وهي مقدار ثلث ما كانت حتلب ، فَشول لبنها أي نقص والتحقت بطوا بظهورهـا  : اللنب أي 

 . ٦٥الديوان ، ص: انظر . ضرب ضرعها باملاء البارد . أي كسع الناقة بغربها : تكسع ) . شول ( اللسان ، مادة 
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 : الفصل الثاين 

 الرسائل اإلخوانية
 )التوظيف الكلي واجلزئي(
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 :مدخل 
 :مفهوم الرسائل اإلخوانية 

و أنه رسائل يتبادهلا األدبـاء يف مناسـبة   ، النثرية إن اإلخوانيات فن من الفنون األدبية 

تنخل املفردات وختري العبـارات   خذون منها وسيلة إلبداء الرباعة يفمعينة ، أو لغري مناسبة ويت

ع على أسرار اللغة العربية وغريبها ، ويكثر ا الشواهد ما لديهم من مهارة بيانية واطال وإبداء

 . )١(واألحاديث الشريفة والتمثّل بأقوال املشاهري والقدامى  القرآنية

رهم ، مـن  الرسائل اليت تصور عواطف األفراد ومشاع( وقد يقصد بالرسائل اإلخوانية 

 .)٢(.. تسامح ورثاء وتعزية إعتذار واستعطاف ، ونئة واب رغبة ورهبة ومديح وهجاء وعت

ملا له من معان قيمة وفوائـد جليـة يف   ويف التوجيه القرآين احلث على اإلخوة واإلخاء 

 . )٣( M ¯  ®  ¬L : قوله تعاىل 
ليعـرب عمـا    ؛بداع األديبفالكاتب ميتطي صهوة اإلخوانيات ويسبق ا يف مضمار اإل

 . )٤(جيول يف وجدانه وفكره من عواطف فهي تسمى الوجدانيات 

وإذا ما وصلنا إىل القرن اخلامس وجدنا الرسائل األندلسية يف هذا القرن كتبها العديـد  

وصقلوا موهبتهم بالعودة إىل كتب التراث املتمثـل يف  ، من الكتاب الذين رفعوا شأن الكتابة 

فكيف بصفات ، وكاتب  ، وحاكم، لني ، وقد جيتمع بالكاتب الواحد أنه شاعر أشعار اجلاه

                                                
 . ٩، جلبور عبد النور ، ص املعجم األديب )  ١(
 . ٤٩١شوقي ضيف ، ص. تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول ، د )  ٢(
 . ١٠: سورة احلجرات ، آية  )  ٣(
الرسائل اإلخوانية عند كتاب األندلس يف القرن السادس اهلجري حماورها املضمونية ومساا التشـكيلية ، رسـالة    )  ٤(

 . ١٤هـ ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، ص١٤٢٦-هـ١٤٢٥بحي ، ماجستري البتسام الص
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أو دون أن تكون هناك  ، كهذه ميكن أن تؤدي إىل انتهاب طرائق املشارقة دومنا وعي أو تدقيق

 .مسة مميزة وصورة دقيقة يرسم فيها الكاتب مالمح نثره 

وهي ختتص ، ظيفاً شعرياً راقياً وفيما يلي عرض لبعض الرسائل اإلخوانية اليت حوت تو

ليقضي به املستعري إرباً فنية قد ال خترج عن باب من أبواب تقوية ؛ بالشعر املستعار من أصحابه 

 . )١(وضم بعض أجزائه إىل بعض  سني إنشائه ،وحت، الكالم 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .  ٦٧٧، ص ٢، ج النثر األديب يف األندلس يف القرن اخلامس ، لعلي بن حممد )  ١(
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 : املبحث األول 

 التوظيف الكلي

 للرسائل اإلخوانية  
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 :ل األمنوذج األو
جواباً عن كتاب عتاب  )١(عبد اهللا حممد بن أمحد بن احلداد  رسالة األديب الكاتب أيب

 ، وعملـت  ضمكولو أين من هذه الفرقة اليت مزجين ا ظُلمك ، وضمتين إليها ه: ( قال فيه 
عملهم على حكمك وسلكت ، سلهم على زعمك ، لكان يل يف تشبثُباين ، وتعلقـك  ك الد

وأهدى مقتدى ، ف،  ىستاهدي ، أسىن مؤاوإن مجعـتين  ، ل ، وللترقي منازل للتسامي مناق
 :م الصفات ، فقد أفردتين منهم املوصوفات ، وما كل بيضاء شحمة ، وال كل سوداء مترة 

 قد يبعد الشيء من شيء يشاه

 رقِظري املـاء يف الزإن السماء ن

تصح ، كمثل ما تابعت إيـراده ، وشـفعت   ا كل معىن يضح ، وال كل دعوى ـوم
حلمي ، واستعارة ترداده ، من أنك غرستين وبنيتين وأقمتين وقومتين ، وكلها عبارة تؤمل األيب ا

تك يف شـأن  ع الشاسع ، وإشارة تعجب احلاضر الناظر ، ولست مبنكرٍ معاضـد توهم السام
املوصـوالن  ن بزعمك على وجه صباحك وهما ومسيك ووليك ، املكتوباالكتابني الكرميني ، ف

وحاشا هللا أن أنكـر اليـد وإن   ، م على ذلك جزيل محدي هنالك دبأجنحة رياحك ، ولن تع
اء كما أشرت ، وال بسلصم رت ، ولست حبيةصغرت ، أو أكفر النعمة وإن نز طلساء  )٢(قة

 :كمـا عرضت 

 ولو غري أعمامــي أرادوا نقيصيت

 )٣(سماً يم فوق العراننيِ جعلت هلَم

                                                
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن احلداد ، متقدم يف التعاليم والفلسفة ، هو شاعر أيضـاً كتـب    )  ١(

،  ٢، مـج  ١الـذخرية ، ق : انظـر  . هـ ، باملرية ٤٨٠ى حروف املعجم ، وكانت وفاته يف حدود ديوانه علـ
 . ٣١٥، ص ٥، األعالم ، للزركلي ، ج ٦٩١ص

 .هي الذئبة : السلقة  )  ٢(
، حسن كامل الصرييف برواية األثرم ، وأيب عبيدة عن األصمعي : ديوانه ، حتقيق : انظر . البيت للمتلمس الضبعي  )  ٣(

 ) .ولو غري أخوايل أرادوا نقيصيت ( ، ويروى  ٢٠٩م ، ص١٩٧٠/هـ١٣٩٠معهد املخطوطات ، القاهرة ، 
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 . )١(.. ) وما أفصح تبيانك لفهاهيت ، وأوضح برهانك على جهاليت 
 :توظيف البيت يف الرسالة 

هذا البيت يف هذه الرسالة وشـعرت أن الكاتـب   إىل ال ختطئ عني القارئ إذا نظرت 
، ومن مث االنتقـام  يريد أن يرفع عن نفسه إحجامه عن االنتقام ، ألن الذي أمامه هو قريب له 

ماً يؤثر فيـه  ؛ إذ سيكون انتقامه ميسمنه أصعب ، إذ لو مل يكن كذلك لكان تعامله غري ذلك 
ولن ميحوها الزمن ، بل إن مكاا يعـد ظـاهراً ، ال   ، تأثرياً كبرياً تتضح آثاره ويعرفها الناس 

 .يستره خفاؤه ، كيف ال ومكاا األنف الذي من احملال تغطيته بساترٍ إميكن 

ن انتقص ممولذلك أتى هذا البيت ذا الوضوح كأنه بيان وتوضيح ملوقف هذا الكاتب 
 .وهم أقرب الناس إليه ، قدره ومكانته 

إىل  لرسالة السابقة يلمح أنـه مل يشـر  واملتأمل يف توظيف الكاتب لبيت املتلمس يف ا
الكلي املعمى ، ومع ذلك فإن  إنه نوع من أنواع التوظيف: صاحب البيت ، وهذا جيعلنا نقول 

ومن أخرى شـاهداً  ، استرفاده للبيت جاء مؤكداً للمعىن ومضيفاً إليه دليالً مثبتاً له من ناحية 
 .كاتب الرسالة  ق ثقافةعلى عم

 
 
 

                                                
 . ٦٩٨-٦٩٧، ص ٢، مج ١الذخرية ، ق: انظر . النص  )  ١(
مجع عرنني هـو أول  : ينسب له النقصان والعرانني : تنقص الرجل ، وانتقصه أي : أن التنقص معناه : لغة البيت  

يريد : أي . يكوى ، واسم األثر : عرنني األنف فيه مشم ، وامليسم هو اسم اآلله اليت يوسم ا ، أي كل شيء ، و
 . ٢٠٩الديوان ، ص. هجوهم جاء يلزمهم لزوم امليسم يف األنف 

-١٨مقدمة ديوانـه ، ص : انظر .  م٥٢٥هو جرير بن عبد املسيح ، كنيته أبو عبد اهللا ولد عام : ي عاملتلمس الضب 
 . ٣٤٥، ص ١؛ وخزانة األدب ، ج ٢٠
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 :األمنوذج الثاين 
 )٢(ي إسحاق السهلي ـا إىل أبـيوجهه )١(عبد اهللا بن أيب اخلصال  رسالة الكاتب أيب

يقنا الكاتب أبو إسحاق السهلي ، قد صدق فاله ، وانثالت أنفالُه ، فال خيلو يوماً من هذا صد( 
م ، وقعد ببسطة للحكم ، وفتح باباً يف نفوس ، ولقد ترشح للشكر والشك نزع لبوس ، وابِ

 يه السرالرب ، وجعله هلد اخل آخر قوله ... صد.. 

من لَدنه فضيلةً ومنة ، بعزته وقدرته ، وأمـا   مناأعدرزقنا اهللا نفوساً مطمئنة ، وال ... 
شبيلية كتاباً ، وال  ما حملت لك قبل كتابك هذا من إا ، فواهللاوحنوي وفدالكتب اليت أعددا 

، وال أعلم لك على احلقيقـة   برحت بغيب األيام فيك مرتاباً ، ال أحتقق لك حالً وال ترحاالً
أدرجته يف هذا الوقت مل أعرض فيه بالتذكرة ، وال عرضت من الغرض الذي  ىحاالً ، وليأس

 :وعند اهللا من وحباٌء ، بأمورٍ غري مسفرة ، وعندنا رجاٌء 

 رغبتهـاإذا  والنفس راغبةٌ

وإذا ترد  قَنع٣(إىل قليلٍ ت( 

ية أمرك وكيـف صـدرت ، ومـىت    متابعة برك ، واإليضاح يل عن حلْوال بد يل من 
 . )٤() احندرت والسالم 

 

                                                
 .أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال سبق التعريف به  )  ١(

 .مل يعرف عنه سوى أنه صديق الكاتب  )  ٢(

الدار القومية للطباعـة ،  : ديوان اهلذليني ، املكتبة السلفية باملدينة املنورة ، الناشر : انظر . البيت أليب ذؤيب اهلذيل  )  ٣(
 . ٣م ، ص١٩٦٥/هـ١٣٨٥القاهرة ، 

هو خويلد بن خالد بن حمرث بن زبيد بن خمزوم ، شـاعر فحـل خمضـرم ، أدرك اجلاهليـة     : وأبو ذؤيب اهلذيل  
 . ١؛ ومقدمة ديوان اهلذليني ، ص ٢٢٣-٢٢٢، ص ١اخلزانة ، ج: انظر . واإلسالم ، أشعر بين هذيل 

 . ٢٩٤-٢٩٣رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر . النص  )  ٤(



-  ٥٧  - 
 

 :توظيف البيت يف الرسالة 
إن إدراج هذا البيت يف هذه الرسالة كان القصد منه أن يثبت لصاحبه مدى حرصـه  

على ما أراده ، وأن طبيعة النفس إذا ما ألزمها بشيء مهما قل ذلك فإا حينئذ تلزم ما أردـا  

وقت مل أعرض فيه بالتـذكرة  وليأس من الغرضِ الذي أدرجته ، يف هذا ال( هلا ، وأنه كما قال 

 . )١(.. ) وال عرضت بأمورٍ غري مسفرة ، وعندنا رجاء 

ومن هنا يدرك املتأمل يف توظيف الكاتب لبيت أيب ذؤيب يف هذه الرسالة متثله للفكرة 

 .اليت أقام عليها الشاعر بيته ، ورسوخها يف ذاكرته األدبية اخلاصة 

 لذي رامه ، ومع أن الكاتب مل يشرعلى املعىن ا فوظفها يف بناء رسالته وجعلها شاهداً

، إىل منجز البيت املسترفد فهذا حيملنا على القول من ناحية بأنه من ألوان التوظيـف املعمـى   

 .ومن أخرى نسوغ للكاتب ذلك ألنه من األبيات السيارة اليت محلت جوهراً مشرقياً خالداً 

 
 
 

                                                
 .  ٢٩٥رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر  )  ١(
حياول الشاعر أن يبعث يف نفسه شيئاً من القرار ويتكئ عليها فتتماسك نفسه وينتظم كيانه ، خروجـاً  : لغة البيت  

قراءة يف األدب القدمي ، للدكتور حممد حممد أبو موسـى ،  : انظر . ا من دوامات القلق الطاحنة واحلزن املستفز 
 . ١٤٨م ، القاهرة ، ص١٩٧٨،  ١ط
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 :األمنوذج الثالث 
 :يف فصل منها  )١(يف التعازي رسالة البن خفاجة 

 محار الفىت شيخوخة أو منيـــة 
 دداجِ املصابيح رِموه ٢(ومرجوع( 

، أال إمنا الدنيا دار كون وفساد ، وسوق نفاق وكساد ، والعمر باإلنسان مضـطرب  
ركانـةٌ  لطيش صبوةً ، وللحداثة هفوة ، وقُصارى ا وإن للشبيبة، واملرء موج مع األيام منقلب 

 :ووقار ، وأول قرح اخليل املعار ، ومل أر كالشباب مطيةً للجهل ، وال كاملشيب فطنةً للعقل 
 شــدهلر وإن ار املرء أهدى

 ظلّ الليل أندى وأبرد ٣(ولكن( 
 :فإن يكن الصبا حليةً تروع ، فإن الكربة عطلة أو إمرة تروق 

 هسأرالشيب صبا ما صبا حىت عال 
 )٤(لما عاله قال للباطلِ ابعــد ف

 
 

                                                
،  ٢، مـج  ٣الـذخرية ، ق : انظر . ؛ الرسالة ٢٠انظر مبحث معىن التوظيف ، ص. ابن خفاجة سبق التعريف به  )  ١(

 . ٥٥٨ص
عبد األمري علي مهنا ، منشـورات دار اهلـالل ،   : ، شرح وحتقيق  ٢ديوانه ، مج: انظر . البيت البن الرومـي  )  ٢(

 . ١١٣م ، ص١٩٩١/هـ١٤١١بريوت ، ط
 :ويروى .  ١١٢املصدر نفسه ، ص )  ٣(

 وكان ار املرء أهدى  لسعيه
ولكن ظـل الليل أندى وأبرد 

،  ١حممـد البقـاعي ، دمشـق ، دار ابـن قتيبـة ، ط     : الـديوان ، مجـع وحتقيـق    . البيت لدريد بن الصمه  )  ٤(
 . ٥٠م ، ص١٩٨١/هـ١٤٠١

فيكون املعىن تعاطي اللهو والصبا ما دام صبياً ، ) الفتاء (  الصبا ، وصبا الثانية مبعىن صبا األوىل مبعىن: ( لغة البيت  
 . ٥٠الديوان ، ص: انظر . فلما اكتهل وظهر الشيب يف رأسه حنى نفسه عن الباطل 
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
البيت يلخص تلخيصاً درامياً لرحلة العمر بالنسبة إىل هذا الرجل ، فقد وصف دريـد  

فلما كساه قـال للباطـلِ أو   ، و حىت كسا الشيب رأسه ـا شاء أن يصبـاه أنه صبا مـأخ
عمر مسته ، فإذا كان من مسة الشباب اللـهو   فلكلوهو جدلٌ يتصل باحلياة ، ) بعد ا( اهلوى 

 . )١(واالنطالق فإن من مسة املشيب التعقل واحلكمة 
يعتقد أنه ال يتناسب مـع معـىن    –يف هذه الرسالة  –لبيت إىل اوالناظر للوهلة األوىل 

 ؛والرجوع إىل دائرة احلق والـيقني  ، فهو يدور حول التصايب وايته ؛ التعزية وغرض الرسالة 
فأراد إيصال أفكـاره منظمـة إىل   ، زم يف مقدمته للرسالة اليت استهل ا حديثه ـإالّ أنه ال يل

على الرغم إذ يريد بيان أن الدنيا ؛ ويف ظين أن هذا من باب االستطراد لدى الكاتب  ،املتلقي 
يؤوب ألن إالّ أنه سرعان ما ، وركوب املرء ما ال حيمد يف مرحلة منها ، اإلنسان ا  من تعلق

 .وهذا ما ناسب ذكر البيت هنا ؛ املآل إىل املوت 
، إذ كان القدم إىل املشيب نظرة حزن تبعث على تعزية النفس ولقد نظر الشعراء منذ 

الفناء وقوـا   بتعقل لقصةاملكوث عنده متأملني  لوايف أعينهم نذيراً للفناء وخطاماً للمنية فأطا
 . )٢(ك حىت عهود متأخرة واستمر الشعراء يف ذل، الغالبة 

ومن هنا ندرك عمق الصورة اليت قصد إليها الكاتب فجعل بيت دريد بن الصمة حموراً 
 .للفكرة اليت بىن عليها رسالته فيكتمل املشهد بترابطها مع الغرض 

                                                
هرة ، حسين عبد اجلليل يوسـف ، مؤسسـة املختـار ، القـا    . األدب اجلاهلي قضاياه ، وفنونه ، ونصوصه ، د )  ١(

 . ٢٢٦م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١ط
 :يقول الشريف املرتضى  )  ٢(

 ملْ أنت للشيـب كاره ؟: يقولون يل 
 طريق املوت عنـد مشييب: فقلت 

 قربت الردى ملا شــــاب مفرقي
 وكنــت بعيداً منـه غري قريب

 فليــس بكائي للشبـــاب وإمنا
 بكائي على عمري مضى وحنييب

م ، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢والشباب ، للشريف املرتضى ، دار الرائد العريب ، بريوت ، طالشهاب يف الشيب : انظر 
 . ١٩٨ص
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 :األمنوذج الرابع 
 )١(اً ا أبا احلسني بـن سـراج   ـال خماطبـن أيب اخلصـد اهللا بـأليب عبة ـرسال

طاهـا ،  قَوأثَـرت  ، اها ووصلْت خططاها ، مة ركبت ـستغفر اهللا من غربأ: ( ... يعتذر 
 ...بل نضته ، وسلّت مشييب وانتضته  ضت شبايبأنو

 !وإسناداً من االعتراف حبقك إىل كاف  :إىل قوله 
 ي قابوس يف غري كُنههــــوعيد أب

 )٢(عـالضواجودونِــي راكس و أتاين
 . )٣(اخل ... على حريق وتعللت برحيق فانطويت 

 :توظيف البيت يف الرسالة 
 :إن اختيار الكاتب هلذا البيت اجلاهلي للشاعر النابغة يعطي جمموعة من املؤثرات 

إميان الكاتب أن هذا البيت يعبر تعبرياً صرحياً عن االعتـذار ألن سـياق    -١
 .القصيدة العام هو االعتذار 

ن من املؤكد أن النابغـة  إإذ  –وف واهللع قد بلغ به مبلغاً يدل على أن اخل -٢
صرح فيه خبوفه من بطش النعمان ، إن كان سياق البيت قد ال يتضـح   –

 :إال بالبيت الذي بعده 
 

                                                
: انظـر  . هــ  ٥٠٨أبو احلسني بن سراج بن أيب مروان بن عبد امللك بن سراج من أسرة قرطبية ، تويف سـنة   )  ١(

ملـربزين ، البـن   ، ورايات ا ٦٢٣، ص ٣؛ وقالئد العقيان ، البن خاقان ، ج ٨٢، ص ٢، مج ٣الذخيـرة ، ق
 .٧٤سعيد ، ص

 .٣٢ديوانه ، ص: انظر . البيت للنابغة الذبياين  )  ٢(
يف غري وعيـده ، وعلـى   : يف غري كنهه ، أي : يبني الشاعر سبب مهه ، وقوله " وعيد أيب قابوس : ( " لغة البيت  

 مجع ضـاجعة وهـي   : ضواجع وال. واد : راكس . قدر وعيده وعلى غري حقيقته ، ومل أكن بلغت ما يغضبه علي
أتاين وعيده على غري ذنب أذنبته فبت كامللدوغ خوفاً وهيبة منـه وبـيين وبينـه    : منحىن الوادي ، ومعطفه ، أي 

 . ٣٢الديوان ، ص: انظر ) . راكس والضواجع 
 . ٣٥٨ورسائل ابن أيب اخلصال ، ص ،  ٨٠٣ ، ٨٠٢، ص ٢، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . الرسالة  )  ٣(
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 ةــضئيلتين ساوركأين  بتف

 )١(يف أنياا السم ناقع  الرقشِمن 

لبين أسد ، ومـن   ين وبينك منازلا آمن يف قومي وبيإن وعيدك أتاين وأن: ( .. ويقول 
 . )٢(.. ) فأحلق حفظاً للعهد ، وبت مسعداً كأمنا لدغتين أفعى . وراءهم 

أي جاءين وعيـده  " يف غري كنهه " إن وعيد صاحبه مثل وعيد أيب قابوس  -٣
ـ ـن بلغـمل أك: أي ، على قدر الوعيد ويف غري حقيقته  ه ـت ما يغضب

 . )٣(.. مين 

دل على متثّل الكاتب لبيت الشاعر متثالً جعله حيسن توظيفه بعـد  وكل هذه املؤثرات ت
فطابقت فكرة البيت املعىن الذي محلته الرسالة ، بل إن املعىن الذي محلـه بيـت   ، إعجابه به 

 .النابغة أضاف إىل الفكرة بعداً جعلها أكثر التصاقاً به 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٣٢الديوان ، ص   )١(
 . ٢٩٠، ص ٨تاريخ األدب العريب يف العصر اجلاهلي ، لشوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهرة ، ط )  ٢(
 . ٣٢الديوان ، ص )  ٣(
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 :األمنوذج اخلامس 
وقد  –أيد اهللا موالي  –يستطاع الكالم  أىنَّ( لتعازي يف ا )١(رسالة الكاتب ابن طاهر 

مـام ، وقامـت نوادبـه ،    ، وعين بـه احل  ، ونعي باإلسالمِظلمت اآلفاق أو، غبرت الدنيا ا
 صص مبائها ، وللنفس تنفسغ نيانيه وجوانبه ، ولكين أقولُ عن صعدائها ، وللععوأوِحشت م
ينري إذا دجـت   –واهللا  –هذا الدين ، من كان  القرين ، وكالئ ا القدمات منقطعمن برحائه

اخلطوب ، ويثري إذا عن اهلبوب ، ومن ميأل األفواه طيب ثنائه ، وميلك القلوب بشـر لقائـه ،   
ان يرهب الشرك صولته ، وخياف العدو وطأته ، فبرد اهللا ثراه ، وسقاه احليـاة ورواه ،  كومن 

زائل ، لطاول السـماَء ،   ل ، وحلْمٍ إذا خفّت احللوم غريِب ما ضم من كرمٍ ونائفلو يعلم التر
 : )٢(واعتنق اجلوزاَء ، ولقد قلت ملا غالتين فيه الغوائل 

ي لقيتهفما كان ما بيين لو أن 
 )٣(وبني الغىن إال ليالٍ قالئلُ 

 :البيت املوظف 
فما كان بلو جاء ساملاً اخلريِ ني 

أبو حيـالٍ قَإالّ لَ  رٍج٤(لُ الئ( 
 

                                                
حممد بن أمحد بن إسحاق بن زيد بن طاهر القيسي أمري أندلسي أديب ، كان صـاحب مرسـية ،   : ابن طاهر هو  )  ١(

" . سلك اجلواهر يف ترسيل ابن طاهر " عىن باألدب وأهله ، كان جواداً ممدحاً ، له كتاب وليها بعد وفاة أبيه ، و
 . ٣١٥، ص ٥؛ واإلعالم ، ج ١٧٠، ص ١القالئد ، ج: انظر 

 . ٨٤، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٢(
 . ١٢٠ديوانه ، ص: انظر . ينسب إىل قول النابغة  )  ٣(
 :ويروى البيت  
 ) .فما كان بني اخلري لو جاء ساملاً (  
 .املصدر نفسه  )  ٤(
 :لغة البيت  
أي لو سلم من املوت لكان خري يف حياته بسالمته ، وأبو حجر كنية للنعمان بن احلارث ، وقد مات ومل يقتـل ؛   

 . ١٢٠ن ، صالديوا: انظر " . لو جاء ساملاً " فكأنه مات يف بعض عمله ، ال يف مستقره ، لذلك قوله 
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 :توظيف البيت يف الرسالة 

ولقد قلت ملا " يف هذه الرسالة نلحظ أن الكاتب وظّف بيتاً شعرياً ذكر أنه له حني قال 
أخد اللفظ املـدعى  "  )١(وهذا عند ابن وكيع أقرب إىل السرقة كما قال " غالتين فيه الغوائلُ 

 :قول النابغة يرثي النعمان بن احلارث فهو مأخوذ من " ومعناه معاً 

فما كان بن اخلري لو جاء ساملاً ي 

 )٢( يــالٍ قالئلُإالّ لَ رٍو حجبأ

وإن تصرف فيها ابـن  ، عاين يف البيت الواحد واأللفاظ متقاربة ر كيف أن املـوظاه
 . )٣(" ه إن مقصود النابغة لو سلم من املوت لكان أي خصب وخري مع حياته وسالمت" طاهر 

 : )٤(وقد ورد يف رثاء احلطيئة لعلقمة بن عالثة 

 وما كان بيين لو لقيتك ساملاً

 إالّ ليــالٍ قالئلُ وبني الغىن

ا مثـل هـذا يف بـاب    ، وابن وكيع صنفوإذا كان أبو هالل العسكري يف الصناعتني 
، عراء يف عصرٍ واحـد  أمسوه توارداً ، يتفق فيه الش )٥(السرقات أو النسخ فإن غريهم من النقاد 

 . )١(أو عصرين متباينني 

                                                
ـ ١٤٠٢حممد رضوان الداية ، دمشق ، دار قتيبـة ،  : املنصف يف نقد الشعر ، البن وكيع ، حتقيق  )  ١( م ، ١٩٨٢/هـ

 . ٣٨ص
 . ١٢٠ديوان النابغة ، ص )  ٢(
 .نفسه  )  ٣(
بة اخلـاجني ،  نعمان حممد أمني طه ، مكت. د: ، حتقيق ) هـ٢٤٦-١٨٦(ديوان احلطيئة شرح ابن السكِّيت : انظر  )  ٤(

 . ٢٣٦م ، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧،  ١القاهرة ، ط
 .من أمثال ابن حجة احلموي يف اخلزانة  )  ٥(
: حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر ، وبيان إعجاز القرآن ، البن أيب اإلصبع املصري ، تقـدمي وحتقيـق   : انظر  )  ١(

 . ٤٠٠هـ ، ص١٣٨٣قاهرة ، حفين حممد شرف ، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية ، ال.د
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على أن الباحثة ترى أن ذلك من قبيل اندماج الكاتب مع حمفوظه الشعري الـذي مل  
 ، القدمي يف الصورة وهصن مععلى لسانه متطابقاً فسرعان ما انثال ؛ يستطع التفلت من إساره 

بقوة إعجاب هؤالء الكتاب بأسالفهم متوافقاً معه يف اللفظ واملعىن ، ومثل هذا التوظيف يشي 
ولقد قلت على لسـان  : وهنا يكون مقصده . كما أن الباحثة حتسن الظن بالكاتب ، القدماء 

 .الشاعر النابغة ، السيما أن البيت لشاعرٍ مشهور 

*     *     * 

 ئل اإلخوانية يف هذا القـرن وثيقـو  ومن خالل ما تقدم يتأكد للباحثة أن كتاب الرسا
اخلاصة اليت لة بتراثهم الشعري يف العصر اجلاهلي ، حيث استطاعوا توظيف ثقافتهم األدبية الص

ة إضافة بعد فـين  انية قاصدين إىل ذلك قصداً ، بغيتنتمي إىل الشعر اجلاهلي يف رسائلهم اإلخو
 .إىل رسائلهم 
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 :  املبحث الثاين

 التوظيف اجلزئي 

 للرسائل اإلخوانية
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 :دخل م
قبل الدخول يف استعراض التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية تنهض يف ذهن الباحثـة  

بعض التساؤالت حول كيفية توظيف الكتاب للشعر املسترفد من الشعراء اجلاهليني ، وهل هو 

بلفظه أو بـدون   أو معىن، صورة وردت يف البيت  وأ، ن طريق استرفاد شطر من البيت ـع

 .للشطر الشعري ؟ وهل حققوا هدفاً فنياً من وراء ذلك التوظيف  لفظه ، أو حتوير

 :الباحثة تتبعه يف ثنايا الرسائل اإلخوانية التالية  لوهو ما حتاو
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 :األمنوذج األول 

حسنت لك : ( يعارض فيها بعض إخوانه  )١(رسالة الوزير الكاتب أيب القاسم بن اجلد 
ضرائب األيام ، وتشوفت حنوك غرائب الكالم ، واهتزت ملكاتبتـك   )٢(يا سيدي أبا احلسني 

اف األقالم ، وجادت على حملّك ألطاف الغمام ، وأشادت بفضلك ونبلـك أصـناف   ـأعط
سجعت وال وابل ، وال  مل يصبه من تعهدنا طَلٍّ –اهللا  كأعز –األنام ، فإن كان روض العهد 

فإن أزهاره على شربِ الصفاء نابتة ، وأشجاره يف تـرب الوفـاء   ، البل ه ورق وال بعلى أيك
 لثمر ألواناً ، ولعجمِ طريه أن تسمع مـن ن اآلن لعقم شجرة أن تطلْع من اآثابتة ، وقد  راسخةٌ

ري ، صـغ ري ، مبىن االسم على التفمن طائرٍ شهي الص،  ناً ، مبا سقط إيلّ ، ووقع عليالنغم أحلا
 بةوع بذكر حنيناً ، وابتدع يف نمن شوق، شكرك تلحيناً فإنه رج كي إليـك سـكوناً ،   وحر

ث يف قليب لمه كالماً وصف به نفسه ، لـو ت ودمكوناً ، مث أمسعين أثناء ترنك رـت بـه   غودن
و مسعه قيس بـن  ، أ، أو ناح مبثله احلمام ، تبكي لشجوه الغمام اء ، ألذنت له العنقاُء ـالورق

الطرب صباه ، فتلقيت فضل صـاحبه  عاصم يف ناديه ، وبني أعاديه ، حللِّ الزمع حباه واسترد 
 .بالتسليم ، واعترفت بسبقه اعتراف اخلبري املقيم 

لـئن مسـى   : يد ، والشيطان املريد فأقول ىل ذكر ذلك احليوان الفروبعد فإين أعود إ
 )٣(" ودويهيـة  " وسقْطه حيرق احلَرج ، " يقيص حر"  كما قيل لقد صغر للتكبريبالزريزير ، 

 . )٤(.. ) وهي تلتهم األرواح واملَهج 

 
 

                                                
أبو القاسم بن اجلد هو حممد بن عبد اهللا بن اجلد الفهري من أهل التفنن يف املعـارف والعلـوم واألدب والبالغـة     )  ١(

،  ١، مج ٢؛ الذخرية ، ق ٣٢٢، ص ١؛ قالئد العقيان ، ج ٢٦٧موسوعة شعراء األندلس ، ص) . هـ٥١٥ت(
 . ٢٨٥ص

 . ٦١،صمبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية: انظر . ن سراج سبق التعريف به يقصد به أبا احلسني ب )  ٢(
 . ٢٥٦م ، ص١٩٧٢إحسان عباس ، الكويت ، : الديوان ، حتقيق : انظر . نسبة إىل قول لبيد بن ربيعة العامري  )  ٣(
 . ٣٤٩-٣٤٨، ص ١، مج ٢الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
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 :البيت املوظف 

تدخلُ بينهم لكُلِ أُناسٍ سوف 

منها األنامـلُدويه فر١(يةٌ تص( 

 :توظيف البيت يف الرسالة 

ه القصيدة اإلخوانية ، وكان وظف الكاتب هنا البيت واستطاع أن يدخله يف نسق هذ
وهـي وإن  ) ية بدويه( عىن ، أما اللفظ فإتيانه إذ أتت اإلشارة إليه لفظاً وم؛ التوظيف جزئياً 

وارتبطت قلتها ببيت لبيد حىت أصبحت ، كانت لفظة قليلة االستعمال إالّ أا موجودة يف اللغة 
 .ته جزءاً من ذاكرة املتلقي إذا ما ذكرت ارتبطت بلبيد وبي

تصفّر منها األنامل فإا تعطي داللة على النهاية احلتمية : وإن قال  اًوأما املعىن فإن لبيد
تلتهم األرواح واملهج ، وأتـت  : لذا أتى الكاتب هنا وقال ؛ األنامل باملوت  الرتباط اصفرار

 .موازية لتصفّر منها األنامل ، أما االلتهام لألرواح واملهج فهو داللة النهاية 

 .وهكذا وظف هذا البيت مبا خيدم املعىن الذي رامه الكاتب 

 
 
 
 
 

                                                
عد هذا البيت شاهداً على تصغري دويهية للتعظيم ، والدليل على أن الشاعر أراد ـا املـوت هــو  ي: لغة البيت  )  ١(

 . ٢٥٦ديوان لبيد ، ص: انظر . والتصغري هنا يراد به التكبري . أي األظافر " تصفّر منها األنامل " قوله 
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 :األمنوذج الثاين 
كان بينه وبني بعض إخوانـه  و )١( ةبن خفاجكتبها الكاتب أبو إسحاق إبراهيم رسالة 

اهللا أطـال  : (  )٢(الصديق حصناً فخاطبه أبو إسحاق برقعة منها مقاطعة ، فاتفق أن ويل ذلك 
ما احنذَفَت عن االستثناِء ، املرفُوعة قيادته الكرميةُ باالبتداِء ،  ةُ، النبيهة أوصافه الرتيهبقاَء سيدي 

ملوضعِ الضم كتبت عن ود قدم هـو احلـالُ مل   " يغزو " للجزم ، واعتلّت واو " يرمي " ياُء 
واهللا جيعلُ هاتيك من األحوال الثابتة يلحقها انتقالٌ ، وعهد كرم هو الفعلُ مل يدخله اعتاللٌ ، 

إىل جتديـد عهـدك   ستنهض طولك ، أالالزمة ، ويعصم هذا بعد من احلروف اجلازمة ، وأنا 
بِمطالعة ألف الوصلِ ، وتعدية فعلِ الَفصلِ وإىل عدولك عن باب ألف القطع ، إىل باب ألـف  

االنتقالَ حال الصمت ،  بيننا هاُء السكت ويدخلَ تسقُط ، لدرج الكالمِالوصل واجلمعِ ، حىت 
، وال أنّ صدري  )٣(قد درسِ عفاًء  حسىأن رسم إخائك عندي ذو  –أعزك اهللا  –فال تتخيل 

ا بطَن ، وبدا منه ، وإنما أنا فعلٌ إذا ثُني ظَهر من ضمري وده م )٤(دارميةَ أمسى من ودك خالًء 
 ) .اخل الرسالة  ...ما كان كمن 

 :البيت املوظف 

 واأمست خالًء وأمسى أهلُها احتملُ

ىن عليها الذي أخ على  ىن أخلُبد 

                                                
 .سبق التعريف به  )  ١(
 . ٥٤٧-٥٤٦، ص ص  ٢، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٢(
 . ١٦ديوانه ، ص: انظر . من قول النابغة  )  ٣(
 . ٣٠نفس املصدر ، ص )  ٤(
سـهلٌ مـن األرض   : ذو حسى . يبكي النابغة اخلصب والنعمة والثراء ، وكلها أماكن ومسايل ماء : لغة البيت  

هي ما تدفع تلـك امليـاه ،   : ودوافعها . ة األرض املرتفعة ينصب فيها املاء يف األودي: والتالع . يستنقع فيه املاء 
للدكتور حممـد  ، الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء : انظر . منازل فرتىن ، وهو أصالً ولد الضبع : وفرتىن 

 . ٤٦٦-٤٦٥م ، ص ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨حممد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 
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 ، فالفوارع  ى من فرتىنحسعفا ذو 

 أريك ، فالتالع الدوافــع فجنبا

 :توظيف األبيات يف الرسالة 
، ض ثقافته النحويـة  بعد أن أغرق ابن خفاجة يف الرسالة اإلخوانية السابقة يف استعرا

يأيت على توظيف الشعر فيها تابعاً لذلك االستعراض ، وهو من قبيل التوظيف السطحي الذي 

تنثال فيه األبيات املركونة يف الذاكرة على اللسان ، وكأنه يتبع استعراضه ملا سبق مبحفوظه من 

علـى ذكـر    أنه أتىالشعر العريب القدمي ، دون أن يضيف إىل آلية التوظيف جديداً ، سوى 

سـةً  ار، وكيف أا صـارت د ) ه ، دار مي حسىذو ( ه املشرقي األماكـن اليت ذكرها صنو

فاًء ، وخالًء كما ورد يف األبيات وع. 
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 :األمنوذج الثالث 
 ، واعتـدادي أمـا جنـوحي إليـك    : ( يف اإلخوانيات  )١(رسالة الكاتب ابن طاهر 

فقد وضح اره ، وتفتح اره ، ما املسك إال دونه ، وكثري لـه  ، مادي واقتصاري عليك واعت
 ، أمري املسلمني وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفني أن يكونه ٢(وقد علمت أين واليت( 

أمره املقدار ولـيس للمـرء اخليـار ،     األحوال ، فأخر ألهوال ، وتصرففيما منيت به من ا
 مق داـاآلن نوناديتهمنه الر لَق ، وزهقيف  ومثلـك ، َء مستصرخٍ قد انقطعت به األسباب والع

، ودعاه فرطاًبياين عنده بسطاً ، ونص عليه من اختاليل  ر، أعاعلو النصاب ، وشرف االنتساب
عند اهللا م ضراً يوم القيامة ، وما يبقى إالّ األحاديثُ الذّكر إىل ما جيدهولك مبا تأتيه امل )٣(ح ، ن

 . )٤() اخل ... وثناٌء على أعجاز الركائب موضوع ، مث ال يزالُ له به دعاٌء مرفوع ،والشكر

 :البيت املوظف يف الرسالة 
 إن املالَ  غــــاد ورائح يوِأما

 )٥(ر كْويبقى من املالِ األحاديثُ والذِّ
 

                                                
 .سبق التعريف به  )  ١(
غزا األندلس فصـاحله أهلـها علـى    ) هـ٥٠٠-٤١٠(بن إبراهيم املصايل اللمتوين ، احلمريي  يوسف بن تاشفني )  ٢(

 . ٧، ص ١القالئد ، ج: انظر . الطاعة ، وتويف مبراكش 
،  ٢عادل سـليمان مجـال ، مكتبـة اخلـاجني ، القـاهرة ، ط     : ديوانه ، حتقيق : انظر . من قول حامت الطائي  )  ٣(

 . ١٩٩م ، ص١٩٩٠/هـ١٤١١
 . ٥٧-٥٦، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
 :نبذة عن الشاعر حامت الطائي  )  ٥(
: انظـر  . هو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن خزام الطائي ، اجلواد الشهري ، وأحد شعراء اجلاهلية ، يكىن بأيب عدي  

 . ١٢٧، ص ٣اخلزانة ، ج
ف يده من شدة كرمه وسخائه ، ملن باً زوجته اليت حاولت كثرياً أن يكفكذكر الشاعر هنا البيت معات: لغة البيت  

عرف وال يعرف ، وحاول الطائي أن يشرح هلا أن املال غاد ورائح ، وأن الذي يظل هو ذكر اإلنسـان الطيـب   ي
ـ ١٤١٨إبراهيم عوض ، القـاهرة ، ط : يف الشعر اجلاهلي ، حتليل وتذوق : انظر . وعمله الصاحل  ،  م١٩٩٨/هـ

 . ٨٥ص
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 :توظيف البيت يف الرسالة 
بينما ) ويبقى من املالِ األحاديثُ والذكر ( ، ظاهر أن الكاتب أتى جبزٍء من لفظ البيت 

وقد نقـل  ، حيث طوعه يف سياق الرسالة )  وما يبقى إال األحاديث والذكر(  الكاتب يقول
معىن البيت من الكرم الذي أراده الشاعر أن يكون داللة على بقاء ذكر الكرمي مهما تباعـدت  

ه يرسخ األحاديث والذكر ، مثلما يذكر األزمنة ، فصاحب الكاتب موازٍ للكرم ، فوجوده مع
زاه وامبكـان لـذا    ةهرـالكرمي بكرمه ، كذا صاحب الرسالة بذكره لصاحبه إذ هو من الش

 .بالكرم

وإن ظهرت املبالغة إالّ أنه ال ميكن أن يكون ذكر البيت هنا إال حتية من الكاتـب إىل  
وحذف املال وأقام مقامـه  ، منه ف جزءاً جاد الكاتب استلهام بيت حامت ووظذلك الكرمي ، فأ
ه مع احملافظة على املعىن ، وهـو مـن أمجـل    يريتغ وغير ما استدعى السياق، وجود صاحبه 

 .التوظيف اجلزئي  يفوأدرجت ، وير وظيفات اليت أتت يف سياق التحالت
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 :األمنوذج الرابع 
إىل أحد الفقهاء القضاة بية جواوهي رسالة ، عبد اهللا بن أيب اخلصال  رسالة الكاتب أيب

:  )١(ومل يترك صفة مميزة له ، ب من أحد ذوي الشأن مل يسمه ـعن رسالتني وردتا إىل الكات
يف اجلُلّى ، يف سعد يتملّى ، وإقبالٍ ال يتوىل ، وال  مصاديأطال اُهللا بقاء عمادي األعلى ، و( 

ر يف ثياب ب حقوق منعت من حقوق ، وباإلحسان ، وحيمل لواَء البيان ، رند دح زـزال يق
حازحٍ فدلُعقوقٍ ، وره الطو تهره القَ ، وصامك ، وببتقلته غَيع جول ، ذي لسان ملكته انن

ه جفـاًء ، وإمنـا   بعاً ، ومل تترك له يف مساء الفكر مطّلعاً ، ظننت غادرته نفثاتك ممتقَ، ك يبته
ومرامٍ خيدعه ، ، طمعه شئت لنهجت هداه ، وقربت مداه ، بكالمٍ ي ولو، صمت براً واحتفاًء 

 ..د يف هذا الباب جماالً جالالً ، وإين ال أجإال إ –علم اهللا  –قفت تو ، وماومساقٍ ال يقطعه 

 : ....إىل آخر قوله 

ه يهيلُ حمسـناً ،  وأما عودك لتلك احلال املأمولة ، والدولة املأنوسة املأهولة ، فالقدر في
وهذا حظٌ أدنـاه يـؤذنُ   ، لُ منعماً ممعناً ، وإا لدعوةُ سعد ، وحبيب زار على غري وعد يويد
 )٢(صور اد أكرب أكـرب   ويبوئُكقصاه ، وأواله تومئُ إىل منتهاه ، واهللا ييمن ذلك السفَر ، بأ

 ) .اخل الرسالة ... بعزته 

 :لة البيت املوظف يف الرسا

 ا أناساً قبل غزوةقَوكنرـلٍم 

 ) ٣( رثنا الغىن واد أكرب أكرباو

 
                                                

 . ٩٠،  ٨٩،  ٨٨رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر . نص الرسالة  )  ١(
 . ٧٠ديوانه ، ص: انظر . إشارة إىل قول امرئ القيس  )  ٢(
يصف هنا الشاعر شرفة املتوارث القدمي الذي مل يقدح فيه ذم ، وال لصق به عيب قبل غزوة قرمـل ،  : لغة البيت  )  ٣(

الـديوان ،  : انظـر  . ن ، كان قد غزا قوم امرئ القيس أو غزوه ، فنال منهم وظفر م وهو ملك من ملوك اليم
 . ٧٠ص
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 :توظيفه يف الرسالة 

هنا نلحظ أن الكاتب يوظف هذا البيت المرئ القيس توظيفاً جزئياً يدل على حرفيته ، 
 .وعمق ثقافته يف الشعر القدمي 

اتب جبزء من شطر بيت أدخلـه  إذ ال يلمح ذلك إالّ القارئ الفطن ، حيث استعان الك
 .املراد من شطر بيت امرئ القيس كما مر  فيف الرسالة مع اختال

إىل منتهاه ، واهللا مين على ) تومئ ( بينما هنا داللة أمل ... ورثنا ... داللة فخر إذ هو 
 . )١(... ) ذلك السفر ويبوئك صور اد أكرب أكرب 

هكذا يتجوز املعىن من بيت امرئ القـيس إىل  أي جيعلك يف صوره زيادة بعد زيادة ، و
 .عبارة الكاتب لتصبح العبارة جزءاً من نسج اجلملة اليت كتبها الكاتب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٩٠رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر  )  ١(
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 :األمنوذج اخلامس 

تناول بره  والد غالمخاطب ا  )١( ثريالطغعبد اهللا حممد بن مالك  رسالة لألديب أيب
فُريخ يل رطيب العظام ، مل يقنأ دمه ، وال ثغر فمـه ،   وال ظهري إالّ: (  )٢(يف احلمام قال فيها 

وال انعقد مخه ، وال دعاه من الشباب شرخه ، فعلى هذه احلال ما وكلَ يف النجيب ابنـك ،  
من ذلك املقام  فانتاشيندامت به قرة العني ، عيناً راغية وبترجيعي على عالة احلال أذناً واعية ، 

م ئولني إىل ركين ، يف مساء بعد على أرشية األذُرعِ هواؤه ، وقعد عن القابيد طالت أيدي املتطا
وطَاف علي منـها   العدمِ من الوجود ، اهود ، وقرب ماؤه ، فوشكان ما استفرغ يل منه مجة

 )٣(بأكوابٍ كما رأيت مقلة املشرق يف دمعها املغرق ، ومسعت جبابية الشيخ العراقـي تفهـق   
 ) .اخل الرسالة ... بنبذ من أدبه البارع وطرف ذلك 

 :البيت املوظف يف الرسالة 

فنـةٌجِقِ عن آل احمللَّ نفى الذم 

كجابية الشيخ العراقي فْته٤(ق( 

 :توظيفه يف الرسالة 

هنا يوظف الكاتب هذا اجلزء من شطر بيت األعشى ، وهي صورة التقطها من ذلـك  
ـ  من التفهق وهو يأيت مبعىن التكلف والتشادق (العمق التارخيي رفد ا مراده  الشـيء   لءوم

 . )٥() بالشيء 

                                                
ثري من أدباء غرناطة ، ذكره ابن بسام ، ومل يقف على مناذج له كـثرية ، وعلـى   غأبو عبد اهللا حممد بن مالك الط )  ١(

 . ٨٠٧، ص ٢، مج ١الذخرية ، ق: انظر . كثري وأدب غزير الرغم من ذلك فله حفظٌ 
 . ٨٠٧، ص ٢، مج ١الذخرية ، ق: انظر . النص  )  ٢(
 . ١٣٠ديوانه ، ص: انظر . ينسب إىل قول األعشى  )  ٣(
أبـو  قراءة يف األدب القـدمي ، حملمـد   : انظر . التكلف والتشادق ، وملء الشيء بالشيء : التفيهق : لغة البيت  )  ٤(

 . ٢٨٥موسـى ، ص
 . ١٣٠ديوان األعشى ، ص )  ٥(
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إن من أحبكم إيلّ وأقربكم " وقد تنسب إىل الثرثرة وذلك إشارة إىل احلديث الشريف 
أبغضكم إيلّ وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون يامة ، أحاسنكم أخالقاً ، وإن مين جملساً يوم الق
 . )١(" فيهقون واملتشدقون ، واملت

يف معىن الذين يكثرون الكالم يف بيت الشاعر وإنمـا   حقيقةًليس  ينوواضح أن الثرثار
 . )٢(استعملت هنا جمازاً ، فيقصد ا اإلكثار واملبالغة يف الشيء 

وربـط بينـها وبـني    ، ولكن الكاتب قد قصد ا معىن املبالغة يف الرب ، مبالغة ممقوتة 
 .اإلكثار من الكالم 

 .وأصبح فعله يف رسالة الكاتب ممقوتاً ، يف كلتا احلالتني جتاوز احلدود املشروعة فاملبالغ 

فظهرت لدينا صحة املقابلة بني املعنيني الـذي   )٣() واملتفيهق غثٌ مسج بارد وثقيل ( 
 ذا، وعلى هذا النحو يضيف الكاتب إىل رسالته اإلخوانية ، أراده الكاتب وما أراده الشاعر 

 .أدبية مستمدة هنا من الشعر اجلاهلي بعداً فنياً ينم عن ثقافة ، التوظيف اجلزئي 

 
 
 
 
 

                                                
؛ ورياض الصاحلني يف كالم سيد املرسـلني ،   ١٩٣، دار صادر ، بريوت ، ص ٤مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، مج )  ١(

ـ ١٤٠٣أليب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي ، إحياء التراث العريب ، بريوت ،   – ٤٨٣م ، ص١٩٨٣/هـ
 . ٤٨٤ص

 .بتصرف  ٢٨٥راءة يف األدب القدمي ، حملمد أبو موسى ، صق )  ٢(
 .املصدر نفسه  )  ٣(
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 :األمنوذج السادس 
بكـر   عبد اهللا بن أيب اخلصال وهي رسالة مطولة إىل فقيه العصر أيب رسالة الكاتب أيب

عاقب وسؤدده املتناسـق  الفقيه األجلّ ، اإلمام مبناقب الثَّواقب ، وكرمه املُت: (  )١(بن العريب ا
 )٢(لم اإلخوان علـى شـعث   جِدة وده األيام ، ي يوال تبل، املتصاقب ، ال يخفَر لديه الذمام 

، وال يلزم  وينبعث إىل صلتهم كلّ منبعث ، ويغفر عوراء الصديق ، ويأذنُ لعذره إذن التصديق
يكدر معروفه باملن ، السيما عنـد مـن   ، ويرتفع جالله عن الظن ، وال الضعيف ذنب املطيق

ـ  ،  )٣( ةيعرف ويعترف وميضي يف سنن شكره وال ينحرف ، فأما الكفُر فهو لنفس املنعم خمبث
 . )٤() اخل الرسالة ..  ةولدفني االعتداد مثار ومنبث

 :األبيات املوظفة يف الرسالة 

١- ولسـت  همبستبقٍ أخاً ال تلم 

على ش عث ،لرجالِا أي  ٥(املهذب( 

٢- بئتشاكرِ نِعميت ن عمراً غري 

م ٦(ــمِ عنخبثةٌ لنفسِ املوالكفر( 

 
                                                

وهو من ) هـ٥٤٣-٤٦٨(القاضي اإلمام أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد العريب املعافري اإلشبيلي ، املالكي ،  )  ١(
بـد اهللا بـن أيب اخلصـال ،    رسـائل ع : انظر . وجوه الفقهاء يف األندلس ، وعلمائها ، تويف قرب فاس باملغرب 

 . ٢٥٤، ص ١، واملُغرب يف حلى املغرب ، ج ٦٩٢، ص ٣، وقالئد العقيان ، ج ١٨٣ص
 . ٧٤ديوانه ، ص: انظر . ينسب إىل قول النابغة  )  ٢(
حممـد سـعيد مولـوي ، املكتـب اإلسـالمي ،      : ديوانـه ، حتقيـق   : انظر . ينسب إىل قول عنترة بن شداد  )  ٣(

 . ٢١٥-٢١٤، ص) ط.م(م ، بدون ١٩٧٠/هـ١٣٩٠ط
 . ١٨٣رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
 . ٧٤ديوان النابغة ، ص )  ٥(
 . ٢١٥-٢١٤ديوان عنترة ، ص )  ٦(
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 :توظيف األبيات يف الرسالة 

كمـا   – جاهليني من شعراء اجلاهلية  تأيت هنا قدرة الكاتب يف توظيف بيتني لشاعرين

تصرف فيه تصرفاً قلبـه إىل  التحوير للمعىن ، والأتت من  ضاًيوقدرته أوعنترة ، النابغة  –مر 

، فحولـه الكاتـب إىل   ) ولست مبستبق أخاً ال تلمه : ( إذ معناه أتى منفياً ، الزاوية األخرى 

ن يلحظ بونً بني ـولك، ة األلفاظ ـا عن داللـولست باحثةً هن، إثبات ليتناسب مع مراده 

 .تنافر بينهما توحي به الصورة من مبا) تلم  –الشعث ( ل واالسم يف قوله ـالفع

من الشطر األول وحذف أداة النفـي  ) تلم ( ولكن الكاتب كأمنا تعمد أن يأيت بالفعل 

" أخـاً  " الفرقـة ، مث أخـذ   معىن من الشطر الثاين وما تدل عليه من ) شعث ( مث أتى بلفظة 

 يب ومقدرتـه يف وهنا تأيت مكانة األد، ومجعها على إخوان ليصل إىل هدفه من هذا التوظيف 

 .أخذ ما خيدمه من النصوص وحسن توظيفها مبا يتناسب مع املعىن الذي أراد إيصاله 

 :أما البيت الثاين فهو لعنترة وهو 

نعميت شاكرِ نبئت عمراً غري 

 والكفر خمبثةٌ لنفسِ  املنعـمِ

إذ كان يف السابق مشيداً بفضل ابن  ؟ويلحظ أن الكاتب كأمنا انتقل من معىن إىل معىن 

 وعدله وحرصه على ملّ الشعث ، مث نراه ينبه إىل قضية من القضايا االجتماعية والنفسية العريب

وإن كان  – ييف رأي –نها كفكأمنا ال عالقة هلا مبا سبق ألول وهلة ، ول) بأما ( املهمة ليبدأها 

وقـد أجـاد الكاتـب يف    ، ذاك ظاهرها إالّ أا تنبئ عن زيادة صفة من الصفات للممدوح 

وذلك مطلب فين ؛ وقدم وأخر يف نسق بيت عنترة ليضبط السجعة ، ستقطاع ما خيدم هدفه ا
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إذا ضمن الكاتب يف رسالته أشعاره كان يوافق بني قافيتـها  : " أشار إليه الكالعي حيث قال 

وبني السجع الذي قبلها ليعلم بذلك أن الشعر له ، وكان إذا ضمن أشعار غريه خـالف بـني   

 . )١() افية وهو حسن جيب أن يتمثله من أراد إحكام صنعة الكالم السجع والق

دالٌ على التنبيه إىل خطورة هذه القضية نفسـياً واجتماعيـاً ،   ، مثلما أشرت ، وهو 
وهكذا تتبدى لنا مقدرة الكاتب بعد أن هضم ما استرفده من أشعار اجلاهلني ، ومن مث أحسن 

 .التقاط ما خيدم املعىن الذي رامهمد على اجلزء والتحوير بعد متثلها ذا التوظيف الفين الذي يعت

                                                
إحكام صنعة الكالم يف فنون النثر ومذاهبه يف املشرق واألندلس ، أليب القاسم حممد بن عبد الغفـور الكالعـي ،    )  ١(

 . ٧٢-٧١م ، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥، بريوت ،  ٢حممد رضوان الداية ، ط: يق حتق
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 :األمنوذج السابع 
إليـك ،   قـى أطالَ اهللا بقاءك ومقاليد اد تل(  )١(رسالة أليب عبد اهللا بن أيب اخلصال 

ووفود احلمد وقف عليك ، وأزمة الفضل يف يديك ، وال زلت للمبهمات فارجـاً ، ولسـبل   
، ناهضاً بالبزالء ، صوراً على العزاء ، كتبت واألحوالُ الـيت اسـتطلعها    ات ناهجاًـاملكرم

اهتبالك ، واستهدى علمها إمجالك ، يف ريعان ظهورها ، وشرخ شباب نورها ، واهللا بفضـله  
وإن اخلطاب الكرمي فجره ، ، يعيدنا فيها من عني الكمال ، ويدمي لنا حال االستواء واالعتدال 

مطرزاً بالبالغة برده ، فـوردت منـه   ، قريباً بالسيادة عهده  ي نشره ، واىفالذكاملنري فجره ، 
معيناً ، واجتليت به من البيان سحراً مبيناً ، ومثلك أهدى مثله ، وواىل فضلَه ، وتابع بذلـه ،  

األنس  عدمينيواهللا ال  )٣(مسا إىل مهم أمالك جعل إزاءها ، ر )٢(وأتبع دلوه يف السماح رشاَءها 
 ) .اخل الرسالة ... طالعاً من أفقك ، 

 :األبيات املوظفة يف الرسالة 

 إذا ما اصطحبت أربعاً خئْطّ ميزر 

 شاَءهااِء رِخسال يفي تبعـت  دلَوِوأَ

 ــعضثأرت عدياً  واخلطيم فلم أُ

 ا ــهـــت إزاَءالية أشياٍء جعلوِ

 ) .وتروى والية أشياخٍ ( 

                                                
ومل يشر صاحب الذخرية إىل من أرسلت إليه هذه الرسالة  ٨٠٠، ص ٢، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ١(

 .وال وجود للنص يف كتاب ابن أيب اخلصال . سوى بقوله بعض إخوانه 
 ١ناصر الدين األسـد ، القـاهرة ، مكتبـة دار العروبـة ، ط    : طيم ، ديوانه ، حتقيق ينسب إىل قول قيس بن اخل )  ٢(

 . ٤٣، ص ٤٢م ، ص١٩٦٧/هـ١٣٨٧
 . املصدر نفسه  )  ٣(
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 :ف البيت يف الرسالة توظي

يف هذه األبيات يظهر بوضوح إعجاب الكاتب بالشعر اجلاهلي وتأثره الشـديد بـه ،   

توظيفاً جزئياً ، يف رسالة واحدة ،  )١(حيث يعمد إىل توظيف بيتني جاهليني لقيس بن اخلطيم 

فينثـر  ، تـب  وحيقق مطلباً فنياً يسعى وراءه الكا، يتوافق مع املعىن الذي تدور حوله الرسالة 

 .املنظوم مستعيناً بذلك على إظهار الفكرة 

وأتبعـت دلـوي يف   ( يسترفد الصورة اليت جاءت يف عجز بيت الشاعر : ففي األول 

وميزج املعىن املراد وفق تصـور  ) رشاءها  ماحوأتبع دلوه يف الس( بقوله  )٢() رشاءها  ءاخالس

هذا املرسل إليه ـذه الصـفات ، ووصـف     دقيق هلذه الصورة الراقية اليت أراد الكاتب نعت

طريقته يف البذل والعطاء بصورة تراثية ترتبط مع وشائج قدمية ، لتعبر عن مكنون حديث فهي 

صفات تليق ذا املمدوح الذي أرسل إليه ابن أيب اخلصال رسالته مدوناً إياها ذا البيت الذي 

 .خيلد معىن العطاء ويرسخه 

فيواصل استلهام الصورة من ، مرةً أخرى إعجابه بسلفه املشرقي ويعود الكاتب ليؤكد 

أشـياء جعلـت    يةالو( عجز بيته الذي يتلو البيت السابق حيث يقول فيه الشاعر ابن اخلطيم 

 . )٣() ومسا إىل مهم أمالك جعل إزاءها ( فيوظفه يف قوله ) إزاءها 

                                                
هو قيس بن اخلطيم بن عدي بن عمرو بن سواد الشاعر الفارس األنصاري من شـعراء  : نبذة عن صاحب األبيات  )  ١(

 .٢٠٥، ص ٥؛ واألعالم ، للزركلي ، ج ٣٤، ص ٧اخلزانة ، ج: انظر . قبوله  اجلاهلية أدرك اإلسالم وتريث قبل

وأتبعت الدلو رشاءها أي أتبع الفرس جلامها ، وهو مثـل  . خط مئزري أي جررت ثويب من اخليالء : لغة األبيات  )  ٢(
 .٤٣-٧٢انظر الديوان ص . يضرب للرجل الذي يقضي معظم حاجته وتبقى منها بقية مل يقضها 

فالشاعر يفتخر بثأر قاتلي جده وقيامه من . ال أي يقوم عليه مأي جعلت القيم ا يقال هو إزاء ) جعلت إزاءها (  )  ٣(
 . ٤٣-٤٢الديوان ، ص: انظر . مث بتحمل املسئولية اليت ألقيت على عاتقه بعد موما ، وهي األخذ بالثأر 
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والبذل املسترفد من بيت ابن  فبعد أن كان توظيف البيت األول داالً على صورة العطاء

فإن الكاتب ينتقل إىل صورة املسئولية واالفتخار بنوعية العمل وميزج ذلك يف ربـط  ؛ اخلطيم 

 .وكذا مسئولية األخذ بالثأر اليت محلها الشاعر على عاتقه ، حمكم بشعوره بعظمها 

وهو جمهـول  ، فيضع هذه الصورة إزاء الصورة اليت قصد إليها حيث جعل املرسل إليه 

وذا يكون الكاتب قد عمد قصداً ؛ نيطت به أمتحمالً ملسئولية األمالك اليت ، يف هذه الرسالة 

 .إىل تأكيد املعىن الذي رامه من خالل توظيف هذه األبيات 
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 :األمنوذج الثامن 
: )٢(ا راداً على رسالة أليب مروان بن زكري )١(مروان بن أيب اخلصال  رسالة الكاتب أيب

أطال اهللا بقاءك وعزك منيع ، وجنابك وسيع ، والزمان مبحاسنك ربيع ، كتبته وقد وصلت ( 
ئد تخلّصك للوطن ، واشتياقك للزمن من بعـد شـدا   ىورت آياتك ، مع بشر، معجزاُتك 

تكون  سيوهلا ، كاحلبة يف محيلها ، حىت كدت ةودقها ، وبت مبدرجت يبرقتها ، وسق شمت
يف غمـده ، إىل   لِ، والنص ندهزبداً رابياً ، وغثاً طافياً ، لوال وجار أضمرك كالسقط يف زفيها 

سائر ما أوردت من أوصاف املطر ، وعوائق السفر ، فوددت من غري شيٍء يضـريك أن ميتـد   
مة وأجد حكمةً من لسانِك ، وإن سالمتك هلي سـال ، مسريك حىت تقص فأمسع سحر بيانك 

، وأمورٍ ال حتضر بصفة ، فـأولّ  اد ، ومطلقةُ لسان احلمد ، وقد كنا بعدك يف أحوالٍ خمتلفة 
زنه ميـت النبـات   وضرب م، ذلك غمام تتبع ذا احمللَ فشفاه ، وعفا على آثار اجلدب فأنساه 

..  روغوال وألبسها زيها فجاب عن عصبِ نشره على النجد، فأحياه ، حتى إذا أشفى البسيطة 
 ..إىل قوله اخل 

والضباب قد وجل عليها أنفاقها ، وأعجزها عن النجاء فساقها ، ومن علـى الشـنفرية   
 )٣(، وأكبها على األذقان املوت سحائب سوداًفألقـى بركه على الربك هجوداً ، وأمطرها من 

 .ية الرسالة إىل ا)  )٤(... ومل تنوِ سجوداً فمصارعها هناك قد سال بعضها على بعض 

 

                                                
مسعود بن أيب اخلصال بن فرج بن عطية الغافقي مـن أهـل شـتورة    أبو مروان بن أيب اخلصال هو عبد امللك بن  )  ١(

،  ٢؛ واملغرب يف حلى املغرب ، البـن سـعيد ، ج   ١٦٥، ص ٤األعالم ، للزركلي ، ج: انظر ) . هـ٥٣٩ت(
 .  ٦٨ص

.  رسائل ومقامات أندلسية لفوزي عيسـى : انظر . هـو الوزير الكاتب عبد امللك بن زكريا أبو مروان القرطيب  )  ٢(
 . ١٢٥-١٢٤منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، ص: انظر 

 . ٢٤ديوانه ، ص: انظر . ينسب إىل قول امرئ القيس  )  ٣(
 . ١٢٥رسائل ومقامات أندلسية ، لفوزي عيسى ، ص: انظر . نص الرسالة  )  ٤(
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 :البيت املوظف يف الرسالة 

حى يسحفأض كلِ ف يقَاملاَء عنـة 

يكب  دوح لِ على األذقانبه١(الكن( 

 :توظيفه يف الرسالة 

وهي من الرسائل اليت يرويها ابن أيب اخلصال على الوزير أيب ، يف هذه الرسالة الوصفية 
، الشعر اجلاهلي تقترب من موضـوعه الوصـفي    مروان ، وفيها يستعني الكاتب بصورة من

يف  رافداً لـه والصورة املوظفة من بيت امرئ القيس استطاع الكاتب أن يلتقطها خبربته لتكون 
وأمطرها من املـوت سـحائب   ( ويف ذات اإلطار الذي رمسه حيث يقول الكاتب ، ه ـوصف

 . )٢() وأكبها على األذقان ، سوداً 

يتناسب هنا  )٣(يعده أبو هالل العسكري من قبيل نثر املنظوم ومثل هذا التوظيف الذي 
مع توظيف الكاتب الذي التقط أملع ما يف البيت الشعري القدمي ليتناسب مع الصورة اليت أراد 

؛ إا على األذقـان  ، ويكبها أي كب ، وعة نواح املتدأن يرمسها لذلك املطر وقوته وفعله باأل
 يف مكاا وال على صورا ، والكاتـب بـذلك حيقـق    فلم تبقأنه قلبها رأساً على عقب فك

ن له ذلك اإليه الكتاب عندما حيلون املعقود وينثرون املنظوم ، وك نولرسالته البعد الفين الذي ير
 .من خالل استعانته بالصورة الناجزة يف بيت الشاعر القدمي 

                                                
. اً فشيئاً مث يسح وهو اغزر لـه  ما بني احللبتني ، يريد أن السحاب يسح املطر مث يسكب شيئ: الفيقة : لغة البيت  )  ١(

الـديوان ،  : انظـر  . وهو مبرتلة الفيقة وهي أن حتلب الناقة مث تترك ، مث تعاود احللب ، ويسمى ما بينهما فيقـه  
 .٢٤ص

أي مليئة ، ويسح الدمع أي سال ، واملطر اشـتد انصـبابه ،   : وحة حوالسح الدمع أو املطر املنهمر ، وسحابة مس 
 ) .سح ( اللسان ، مادة . كثرية الصب ، وطعنة مسحسحة أي سائلة  وعني سحساحة أي

 . ١٢٥رسائل ومقامات ، ص: انظر  )  ٢(
علـي  : ، حتقيـق  ) احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري ( الصناعتني ، الكتابة والشعر ، أليب هالل العسكري  )  ٣(

ـ ١٤٠٦عصرية ، صيدا ، بـريوت ، ط البجاوي ، حممد أبو الفضل إبراهيم ، منشورات املكتبة ال م ، ١٩٨١/هـ
 . ٢١٦ص
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 :األمنوذج التاسع 
 )١(أال عم صباحاً أيها الطلـلَ البـايلّ   : ( داعباً رسالة أليب عبد اهللا بن أيب اخلصال م

الً ، لقـد انتكـث   طل –على قربِ العهد  –وأعزز علي أن أضرب هذا لودك مثالً ، وأدعوه 

ولن يلبـثَ الواشـونَ أن   " " انَ من عجبٍ إىل عجب ـآل ما ك" بِ ، و ـعهدنا عن كث

، ومن لعطفة تعيـدها  أيام صفائك ما سرها  )٢( – أبا احلسنِ –فسقى اهللا " " يصدعوا العصا 

ماية ، واتفقت والية ، وهللا يف كـل شـيء آيـة    وتكراخل  )٣(.. ها ، ذلك إذا اجنلت هذه الع

 ) . الرسالة 

 :البيت املوظف يف الرسالة 

 البايل  أال عم صباحاً أيها الطلــلُ

نمعوهل ي من كان يف العاخلايل رِص 

 :ف البيت يف الرسالة توظي

ويطبق أحكامها الفنيـة  ، يف هذا النص يستهل الكاتب رسالته بتوظيف الوقفة الطللية 

ووصوالً ، بدءاً باسترفادها من أقدم أصوهلا املشرقية ، ومروراً مبراعاة موقعها يف بدايات النص 

 .إىل اهلدف الذي رامه الكاتب من وراء ذلك 

                                                
 . ٢٧ديوانه ، ص: انظر . صدر بيت المرئ القيس  )  ١(
 .مل يعرف به  )  ٢(
 . ٤٦٧-٤٦٦رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر . النص  )  ٣(
، وهذا مـن عـادات   هي دعاء للطلل بالنعيم ، وأن يكون هذا الطلل ساملاً من اآلفات : عم صباحاً : لغة البيت  

 ينعم ، مع٢٧الديوان ، ص: انظر . اجلاهلية ، وكأنه يعين به أهل الطلل ويعمن مبعىن ن . 
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ي عليه الوقفة منذ القدم حيث يستفتح الكاتـب رسـالته   يف توظيف املعىن الذي تنطو

واملقصود به أهل الطلل وكأنه حيمل دعاء ( ببيت امرئ القيس الذي حيمل دعاء للطلل بالنعيم 

والوقـوف  ، والطلل رمز المرئ القيس ، واملقصود أهل املكان بعد ما تفرقوا ، للطلل بالنعيم 

 . )١() عاً أمام الطلل وقفة أمام النفس واملصري م

ي ذلك من النموذج املشهور ويتقمص املعـاين الـيت تشـري إىل االرتبـاط     ـفيستدع

ويقرب املعىن حىت ، ه ، وصحبته معه ئبالذكريات ، فيخاطب صديقه مداعباً بتذكريه بأيام صفا

) كيف انتكث عهدنا عن كثب ( يتوافق معه ، بعد أن أحس أن صديقه متباعد عنه ويتساءل 

على حيسن التوظيف و، وذا يتوافق الكاتب مع الغرض ) كان من عجب إىل عجب  وآل ما( 

أنه أراد املداعبة ، وهنا تتساءل الباحثة هل أراد الكاتب بتوظيف الطلل هنا تـذكر  من رغم ال

واستدعاء الوقوف أمام النفس واملصري معاً ؟ إذا كان األمر كذلك فقد بعد عـن  ، األصحاب 

 .ه غرضه ومل ينب عن

 
 
 
 
 

                                                
 . ٤٠٩ونصوصه ، حسين عبد اجلليل يوسف ، ص -وفنونه  -قضاياه  -األدب اجلاهلي  )  ١(
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 :األمنوذج العاشر 

 )١(عبد اهللا بن أيب اخلصال موجهةً إىل رجلٍ جمهول االسم والصفة  ة الكاتب أيبـرسال

أعزك اهللا ، ملا كان ألطف املعاين مأخذاً وأقرا إىل األرواح خلوصاً ومنفذاً ، ما هب نسيماً ( 

منه نقالً ، ومل حتمل  استخفتهبقاً ، وس يه األنفاس نشقاً ، وتبارت بهست فنافَوسرى مشيماً ، وت

، مسك حيملُ أرج الثغور ، ودعج  )٢(مة ليك بلطيمة وفأرة مسك تاجرٍ بقسيثقالً ، جتهزت إ

 اخلدود من خيالن إىل آخر الرسالة ... العيون احلور ، كأمنا تألّف. ( 

 :البيت املوظف يف الرسالة 

 مـةرٍ بقسيوكـأنّ فـأرةَ تاجـ

من السبقت عوارض ٣(مِفها إليك( 

 :توظيف البيت يف الرسالة 

إىل أجـواء الصـورة   ، بيت الشاعر اجلـاهلي عنتـرة   لإىل ينقلنا توظيف الكاتب هنا 

الذي عرف بوصفه للمرأة وتفننه ( فتشبيه عنترة ؛ املسترفدة اليت تقوم على التشبيهات املركبة 
                                                

 . ٤٧٣-٤٧٢رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر . نص الرسالة  )  ١(

 . ١٩٥يوان عنترة ، صد: انظر  )  ٢(

الفأرة هي املسك وهي نافحته مسيت بذلك لفورها إذا فتقت وخص فأرة التاجر ألنه ال يتربص باملسك : لغة البيت  )  ٣(
إذ كان يتغري ، فمسكه أجود وأطيب والقسيمة اجلونة اليت ا الطيب وهي أيضاً املرأة احلسـناء واشـتقاقها مـن    

. له من الوجه ، سبقت عوارضها أي سبقت نكهـة الفـأرة عوارضـها إليـك     قسمات هي عن ميني األنف ومشا
أراد إن اهتديت إىل هذه املرأة انتشرت مـن فمهـا   : واملعىن . والعوارض ما بعد اللثات من األسنان وهي األنياب 
 . ١٩٦-١٩٥الديوان ، ص: انظر . رائحة طيبة كاملسك ، وسبقت عوارضها إىل أنفك 

شرح املعلقات السبع ، : انظر . أرة تاجر بقسيمة ، مسيت بذلك ألن الروائح الطيبة تفور منها ويف شرح الزوزين ف 
 . ١٤٠م ، ص١٩٦٧/هـ١٣٨٧أليب عبد اهللا احلسني بن أمحد الزوزين ، القاهرة ، 
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نا يصف حمبوبته بطيب رائحة الفـم ، ويشـبه هـذه    ه ، جندهكعادة شعراء اجلاهلية يف ذلك 

د هذا التشبيه املركب امللـيء باحلركـة   ـوجيس، الرائحة املنبعثة من فم احلبيبة برائحة املسك 

 . )١() واحلياة يف أروع أبياته 

حني ربط بني املعاين اليت أبدعها عنترة يف وصـف  ب يف رسالته منها ـوقد أفاد الكات

فينتقل ذا ، وأخالق صديقه  تاً إىل بعض صفامحلالطيب الذي أهداه م، وبني صفات عبلة 

الغرض املسترفد من وصف احملبوبة إىل وصف الطيب املهدى إىل الصديق مقرونـاً بصـفات   

وإذا كان صنيع الكاتب إجيابياً يف توجههه هنا ويحسب له ، فإن سيطرة املعـىن  . املهدى إليه 

ترة قد جعل الكاتب يدور يف فلك تلك املعاين اليت أبدعها الشاعر الدقيق املسترفد من وصف عن

وال يقوى على مبارحتها على أن اجلامع الذي ذهب إليه الكاتب يف ذلك الربط بـني  . القدمي 

أـا  ( وطيب أخالق ذلك الصديق حيث يقـول الكاتـب   ، شذا الرائحة املنبعثة من احملبوبة 

ـ  جيـىن ل حإليك ، وأنت يف قبوهلا كالنك عرضت عليك ، وبضاعتك ردت ـأخالق ن ـم

 . )٢(.. ) ده ـشه

 
 
 
 
 
 

                                                
م ، ١٩٩٦ناهد شـعراوي ، دار املعرفـة اجلامعيـة ، اإلسـكندرية ، ط    . عناصر اإلبداع الفين يف شعر عنترة ، د )  ١(

 .٢٧٣ص
 . ٤٧٣-٤٧٢رسائل ابن أيب اخلصال ، ص )  ٢(
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 :األمنوذج احلادي عشر 

 )٢(الـدباغ   موجهاً إياها البن )١(الفضل بن حسداي  رسالة يف ذكر الوزير الكاتب أيب

وإنا لنوقن أن هذا األمل بعيد : ( ... مجلة من رسائله اليت وجهها إىل مجاعة من إخوانه  ضمن

لغه ، ونعيم لذيذ لو نسوغه ، فما تزال يحلُ أميانك من نفسك حنثٌ ال يقاومه سحر وال ال نب

تم إل بـك ، وال  نإىل حماضر هلونا ، فما ] ونندبك [ نفثٌ ونعم ، سنأدبك إىل مآدبِ أُنسنا ، 

من مكامنـه   نلذُ إالّ باقترابك ، وأي شيء ألذّ وأمنع من أن نتعاطى الكرات والنخب ، ونبعثَ

االرتياح والطرب ، ونصد الكأس عنك وأنت يف جمراها ، وحنلّق ا عليك وأنت ال تراها ، وال 

اخلمر ، وقهرتنـا   ياحمتعلّل منها بنسيم ، وال تنفح لك من رياها بشميم ، حىت إذا دبت فينا 

ق الوِلدانُ ربساجدين كما شالسكر ، متايلنا عليك معربدين ، ومتسحنا بأثوابك راكعني و رةُوس

 . )٤() خل الرسالة إ.. وأما صفة حالنا اليت سألت عليها  )٣(ثوب املقدسِ 

 :البيت املوظف يف الرسالة 

 سابالساق والن  نَفأدركْنه  يأخذْ

 سِدقَلدانُ ثوب املُالوِ رقبشكما 

                                                
هو أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي بن إسحاق ، نال حظاً من الشعر والنثر ، بـرع يف علـوم شـىت     )  ١(

،  ١، مـج  ٣؛ والـذخرية ، ق  ٥٤٥، ص ٢القالئد ، ج: انظر . هـ ٤٧٤وعاصر املقتدر بن هود إىل وفاته عام 
 . ٤٤١، ص ٢، ج، البن سعيد غرب يف حلى املغرب وامل ، ٤٥٨-٤٥٧ص

هو أبو املطرف عبد الرمحن بن فاخر ، كان يف دولة املقتدر بن هود وجفاه ، مث اجته إىل الدولة العبادية ، مث إىل بين  )  ٢(
ملغرب ، ؛ واملغرب يف حلى ا ٣١٤، ص ٢القالئد ، ج: انظر . املظفر يف بطليموس ، وعاد إىل سرقسطة وقتل فيها 

 . ٤٤٠، ص ٢البن سعيد ، ج

 . ١٠٤الديوان ، ص: انظر . عجز بيت المرئ القيس  )  ٣(

 . ٢٨٦إىل  ٢٨٤، من  ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . النص  )  ٤(
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 :توظيفه يف الرسالة 

كاتب يتوافق مع الصورة اليت محلها عجز بيت امرئ يلحظ املتأمل يف هذه الرسالة أن ال

ومؤداها تسابق الصبية والغلمان على ثوب الراهب الذي يرتل من صـومعته ببيـت   ، القيس 

وهي صورة تتطابق مع احلالة اليت يريد الكاتب أن يصورها ، املقدس ميزقونه متسحاً به وتربكاً 

ونصرف مـن املكـر   ( ح الزهد وه مؤخراً مسلس األنس جذباً البن الدباغ الذي تبدو علي

علّهـم   )١(.. ) خدعاً ، ومكايد ، يف بقائك على نسك مستمراً ، ودوامك على توبتك مصراً 

إذ ؛  هردولقد أحسن الكاتب صنعاً عندما اكتفى بعجز البيت دون ص، يستعيدون زماناً مضى 

فيه الكالب صيدها  ممياً اج، وحيث يصبح داة خيتلف فيها املشهد رن صدر البيت ينقل صوإ

وتصل إىل عرق ساقه يف مشهد ، وتدرك الكالب الثور وتشده من ساقه مقطعةً إياها ، الثمني 

 . )٢( )بالساق والنسا نه يأخذفأدركن( دامِ 

ومن خالل ما تقدم يتراءى قصد الكاتب عمداً إىل التوظيف اجلزئي للمشهد القـدمي  

دعماً لفكرة الرسالة اليت ؛ كامل ظالله وألوانه وتراكيبه وإحياءاته عر اجلاهلي باملسترفد منه الشا

 .تشي بعمق ثقافة كاتبها وقدرته على توظيفها توظيفاً فنياً 

 
 

                                                
 . ٢٨٦، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر  )  ١(
يأيت بيت املقدس فيجمع عليه الصبية ميزقون وهو الراهب الذي : املقدس . أي مزق ) شربق الولدان : ( لغة البيت  )  ٢(

 . ١٠٤الديوان ، ص: انظر . ثيابه تربكاً به 
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 :األمنوذج الثاين عشر 

أطالَ اُهللا ( رسالة أليب عبد اهللا بن أيب اخلصال جواباً عن رسالة ألحد الفقهاء املشاورين 

واخلُلق الكـرمي ، والعهـد   ، دد العميم ؤاملشاور األكرب األفضل ؛ ذي الس ، بقاَء الفقيه األجلّ

وال زال هضبة جمد ، مي ، موصلة احلديث بالقدمي رِواحلَ] مِ احلر[ ي األدمي ، يف عزة منيعة املستو

ِسق منسرِد ، وسـبقه  مت واهتبالُهمطّرِد ،  –أدام اُهللا عزه  –وعالء ، وتيماَء نِعمٍ وآالء ، إمجالُه 

 نجرد " يف كلّ فضيلةاخلَطري وافاين فصيـح املغـاين وإنَ كتا )١(" قيد األوابِد م هـ  ب  قـ، أني

اخل ... ، وثيق املعاقد واملباين ، مناسب الفضلِ الباهر ، مستوي الباطن والظاهر  األلفاظ واملعاين

 . )٢() الرسالة 

 :البيت املوظف يف الرسالة 

 كُناتهاوالطري يف و أغتديقد و

 )٣(األوابد هيكـلِ د قيدمبنجرِ

 :توظيف البيت يف الرسالة 

الكاتب هنا استرفد جزءاً من عجز بيت الشاعر اجلاهلي امرئ القيس قاصداً إىل الصورة 

 على منجرد لكي يتناسب ويتوافق" قيد األوابد " اليت حيملها ، ويتدخل فيها حموراً حيث قدم 

 .مع أسلوبه الذي جاء مستخدماً حلية السجع الرائجة يف فن الكتابة 

                                                
 . ١٩ديوانه ، ص: انظر . إشارة إىل قول امرئ القيس  )  ١(
 .  ٤١٢رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر . نص الرسالة  )  ٢(
رس ـالف -: ري الشعر ، ويقال ـالفرس القص: واملنجرد املواضع اليت تأوي إليها الطيور ، : الوكنات : لغة البيت  )  ٣(

: انظـر  . بل خـروج الطيـور   الوحوش واملعىن يبكر يف الصيد ق: باق ، واألوابد ـأو اخليل الذي ميضي يف الس
 . ١٩، صالديوان
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وقد أراد الكاتب بالغرض هنا مدح أحد الفقهاء املشاورين فأتى البيت مناسباً للفكـرة  

فهي كناية " وسبقه يف كل فضيلة " إذ ميهد للمسترفد بعبارته ؛ اليت أدار حوهلا الكاتب رسالته 

بها إىل ممدوحه من سبقه إىل الفضائل وحماسن األمور ، وأصل هذه عن الصورة احلسنة اليت نس

" أمبثلي تطرد األوابد : " الصورة اليت وظفها الكاتب يف رسالته يرجع إىل مثل عريب قدمي مفاده 

 . )١(أي مبثلي تطلب احلاجات املمتنعة 

خاص به ، فما ني األدباء إىل ملك ملك شائع ب ولكن الشاعر اجلاهلي حولّها برباعة من

أن تذكر قيد األوابد إال وينصرف الذهن إىل بيت امرئ القيس ، وذا التنوظيـف اجلزئـي   

للصورة اليت خلدها امرؤ القيس للفرس استطاع الكاتب ربطها مبمدوحه ، ودجمها يف سـياق  

ر يشري إىل عمق ثقافته األدبية اخلاصة اليت متتد جـذورها إىل هـذا الشـاع    حنوٍعلى رسالته ، 

 .اجلاهلي 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
،  ٣، دار الفكـر ، ط  ١جممع األمثـال ، للميـداين ، أبـو الفضـل ، أمحـد بـن حممـد النيسـابوري ، ج        )  ١(

 . ٩٩م ، ص١٩٧٢/هـ١٣٩٣
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 :األمنوذج الثالث عشر 

 –وإنك ( يف معاتبة بنص إخوانه  )١(جعفر أمحد بن عبد اهللا التطيلي  رسالة لألديب أيب

مك خدملا تكلمت بلسان سهل بن هارون ، وجلست جملس الفضل من املأمون ، و –أعز اهللا 

أسواء من  )٢(ن مل يكن شبع فري أمحد وعلي وإ: وانثالت يف يديك األجنم الزهر قلت ، الدهر 

 . )٣() اخل الرسالة ... حلب ممن ويل محص ، وعلى رسلك  ، أو أين من ويلأعتق أو نص 

 :البيت املوظف 

فتوسأَهـا أهلَ ـعقمناًطـاً وس 

وحسبم كىنغ ن شبورِ ع٤( ي( 

 :توظيف البيت يف الرسالة 

قد أبدى ختوفه من عزله وشعوره باهلوان واخلـزي ،  الكاتب هنا أراد معاتبة إخوانه و
هذا إىل حاجته من رغم على المبا يشبعه ويرويه  يت ليعبر عن إحساس مقنع من الغىنفوظف الب

 . )١(" حسبك من غىن شبع وري " نه غدا مثالً يقول إالغىن ، حىت 
                                                

األعمى التطيلي حياته وأدبه ، لعبد : انظر . هـ ٥٢٥أمحد بن عبد اهللا بن هريرة القيسي األعمى التطيلي قيل تويف  )  ١(
؛ واملُغـرب يف   ١٨-١٧م ، ص١٩٨٣/هـ١٣٩٢،  ١احلميد عبد اهللا هرامة ، املنشأة العامة للنشر ، طرابلس ، ط

 . ٤٥٢، ص ٤٥١، ص ٢جحلى املغرب ، البن سعيد ، 

 . ١٣٧ديوانه ، ص: انظر . ينسب إىل قول امرئ القيس  )  ٢(

 . ٧٢٩، مج ، ص ٢الذخرية ، ق: انظر . الرسالة  )  ٣(

 . ١٣٧ديوان الشاعر امرؤ القيس ، ص )  ٤(
بغي أن يقنـع  والشاعر يريد أن اإلنسان ال ين. األقط هو شيء يصنع من اللنب املخيض على هيئة اجلنب : لغة البيت  

 . ١٣٧الديوان ، ص: انظر . بالعيش دون رفعة وشرف مرتلة ، وقد ذكر هذا البيت يف غدر الزمان به 

 . ١٩٥، ص ١جممع األمثال ، للميداين ، ج )  ١(
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 :وحيتمل معنيني أحدمها 

اكتف : يقول ، القناعة باليسري : واآلخر أعط كل ما كان لك وراء الشبع والري ، ( 

 ) .به وال تطلب ما سوى ذلك 

 .فالكاتب يدعم برسالته املعىن الثاين ليعرب عن شدة لومه وعتابه وإحساسه بالقناعة 
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 : الفصل الثالث 

أثر توظيف البيت الشعري يف 
 الكاتب ، واملضمون 

 
 
 
 
 



-  ٩٦  - 
 

 : مدخل 
لفصل مباحث تضمنت دراسة أثر التوظيف ، حبيث ارتأت الباحثة لقد أدرجت يف هذا ا

دراسة أثر توظيف البيت الشعري يف الكاتب واملضمون يف مخسة مباحث مما يلحظ قوة التـأثر  
 . والتأثري بينهما ، وصعوبة الفصل بني بعضهما البعض 

 :التايل لكن الباحثة ارتأت تقسيمها إىل عدد من املباحث لتسهيل دراستها ، وهي ك
 . أسباب تعلق الكاتب بالشعر اجلاهلي : املبحث األول 
 .أسباب التوظيف : املبحث الثاين 

 . مسات التوظيف يف التشكيل البنائي للرسالة : املبحث الثالث 
 . األثر املوظف بني اإلجياب والسلب : املبحث الرابع 

 . هم األغراض اليت وظفها األندلسيون يف رسائل: اخلامس املبحث 
 .وستتم املعاجلة فيما توافر يف النماذج اليت سبق توظيفها فيما تقدم من فصول 
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 املبحث األول

 أسباب تعلق الكاتب 

 بالشعر اجلاهلي
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بعـد أن أدركـوا   ؛ لقد أعجب الكتاب يف هذا القرن بتراث أمتهم العريق يف املشرق 
ألديب بعطاء املاضي ، وترمجوا ذلك بصورٍ خمتلفـة ،  قيمته الفنية وقدرته على رصد حاضرهم ا

تنم عن أسباب اتصاهلم به ، ويأيت هذا اإلعجاب يف مقدمة األسباب اليت دفعتهم إىل احلـرص  
دائهم الكتايب ، ومع أن االختالف يف توظيف الكتاب أعليه والتشبث به ، وانعكس ذلك على 

هب بقيمة هذا األدب بقدر ما يضيف إليـه  ألغراض متنوعة وعديدة من الشعر اجلاهلي ال يذ
قيمة هذا التنوع تكمن يف إثراء القارئ مبزيجٍ مـن األبيـات   فمسة من مسات التنوع واجلمال ، 

 .والتقريب بينها وبني الغرض الذي من أجله كتبت هذه الرسائل ، املوظفة 

الشـعر   فنجد هذا، وهذا التقريب من شأنه أن يوضح وجهة نظر الكاتب ويبني عنها 
ية يكشف لنا عن عناصر إجيابيـة حقـق   ـاألندلس الرسـالةبه  ىاملوغل يف القدم الذي توش

:  منها عـامال ، الكاتب من خالل استرفاده إياها تفوقه وانتصاره يف مواجهة قهر عوامل عدة 
تقلة وفكرٍ راق وحملق يربط احلاضـر بأصـالة   ـوهي تكشف عن رؤية مس، املكان والزمان 

 .راقته املاضي وع

استرفدوا بعضاً من األغراض الشعرية اليت تعـرب  قد حيث جند الكتاب يف هذه الرسائل 
جوهراً  –على الرغم من اختالف بواعثها  –عن رؤية واضحة ملنهجية معينة يف التعامل وترسخ 

ثابتاً وحقيقة أزلية راسخة الوجود ، يستحضر من خالهلا الكاتب صورة املاضي مـع عراقـة   
 .ومجاله  احلاضر

أمحد هيكل رأيه يف تأثر األندلسيني بتراث املشارقة معرباً عن هذه / ولقد ذكر الدكتور 
ن ظهور هذا أ( بالتقليد واالحتذاء ، فذكر يف ذلك  –يف كثري من األحيان  –التبعية واملسماة 

قة وال يـدل  االهتمام بتراث املشارقة وأدم مل يكن يف األغلب تقليداً من األندلسيني للمشار
 .على التبعية والتقليد بقدر ما يدلل على إعجاب األديب األندلسي ذا األدب 
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وخري دليلٍ على ذلك أنه كان جياهر مبوازنة نتاجه بنتاج سابقيه من املشارقة ، وذلـك  
 . )١() صورة رسم نظريها ، أو يؤلف أو يورد فكرة أورد مثلها ، حني يعاجل موضوعاً عاجله 

ن من أسباب تعلق الكتاب األندلسيني بالشعر اجلاهلي إعجام به إعجابـاً ال  وعليه فإ
فيقرنـون  ، منهم يف التوازي مع املشـارقة   ؛ وإمنا هو حماولةٌيف دائرة النسخ أو التقليد  يندرج

 .والصورة بالصورة ، واملعىن باملعىن دعماً لفنهم ، الفكرة بالفكرة 

عجاب سبب من أسباب تعلقهـم باملاضـي العريـق    وذا يتأكد للباحثة أن هذا اإل
أمالً يف إضافة بعد فـين إىل نصوصـهم   ؛ واسترفاده واالندماج معه ، واحترامه والتواصل معه 

 .الكتابية

وهناك يف الباحثني من يرى أن تشابه العاطفة اإلنسانية وتقارب البيئة سبب من أسباب 
ن مـا  إ : ومنه قول أحد الدارسـني  ، يف الشعر  تعلق الالحق بالسابق على أم يطبقون ذلك

يسمى بإغارة الشعراء على أفكار بعض قد يكون مرده تلك العاطفة اليت تتشـابه يف النـاس   
لهمون هذه العواطف املتقاربة أو املعاين العامـة  توتتقارب يف البيئة الواحدة ، ويأيت الشعراء فيس

 . )٢(رٍ واحد ألم يستمدوا من بيئة واحدة وبالتايل فك

إن مل يكونوا ، ن أغلب الكتاب إوترى الباحثة أن هذا ينطبق أيضاً على فن الكتابة إذ 
املوهبة فيجيدون الشعر كما جييدون النثر ، ويبقى السبب لديهم قائماً ، حيث  ومزدوج، مجيعاً 

وتنتمي إىل بيئـة  ، يستلهمون العواطف املتقاربة أو املعاين العامة من بيئة متتد إىل جذور واحدة 
 .التراث العريب يف املشرق وميزجوا بفنهم النثري 

                                                
،  ١٤ة ، طأمحـد هيكـل ، دار املعـارف ، القـاهر    . األدب األندلسي من الفـتح إىل سـقوط اخلالفـة ، د    )  ١(

 . ١٩٩م ، ص١٩٥٨/هـ١٣٧٨
،  ٢٢، ص م١٩٨٢/ هــ  ١٤٠٢، مكتبـة غريـب ،   سعد شليب ، القاهرة . األصول الفنية للشعر اجلاهلي ، د )  ٢(

 .بتصرف
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وليس من قبيل اإلغارة حيث إم يعمدون ، إىل جانب أن صنيعهم من قبيل االستدعاء 
وهو ما يؤكـده  ، إىل تقوية أساليبهم النثرية واإلضافة إليها من خالل موروثهم الشعري القدمي 

وهذا ال ينفي أن يكون هذا التأثر بفنٍ سابق تأثراً واعياً ، وينم : ه أمحد هيكل ، بقول/ الدكتور 
ا وفنـها فتنميـه وتتفـنن يف    عن شخصية متفتحة وقوية تضيف إىل ما تتأثر به كثرياً من ذا

 . )١(إبداعه

وترى الباحثة أن هناك أسباباً ترتبط مبا تقدم ذكره جعلت الكتاب يتعلقون أكثر بالشعر 
غمرة تلقيهم للشعر اجلاهلي وتناسيهم ملا حفظوه من الشعر القدمي علقت الصور  ففي؛ اجلاهلي 

حتت سيطرا وهذا يعـرب   –واعني أو غري واعني  –واملعاين واألفكار بذاكرم األدبية ووقعوا 
وعبـر  ، عن إعجاب قدمي وانبهار مسبق جرد من كل ميل أو حتيز قد رسب يف ذاكرة األديب 

وتأمـل   ومل يأبه هذا األديب أن يوظف أبياتاً يف الرسائل قد عدت مرتع فكرٍ، عنه بالالوعي 
الذي يصـيب  " اإلهلام الشعري " ومثل هذا قد يدرج حتت مسمى وتكملة ملسرية اإلبداع ، 

فيجد بينه وبـني هـذا    ،األديب جراء إعجابه بشاعرٍ معني وطريقته يف اإلفصاح عن مشاعره 
، فيعجب ذا التصـور ويتـأثر   ، التعبري عن املشاعر يف ة موحدة الشاعر شيئاً مشتركاً وطريق

وجيد أفكاره منساقة إليه ، لتعرب عما خيتلج يف نفسه وسرعان ما يبادر هذا األديـب بتسـليط   
 . )٢( ء على أبيات القصيدة واسترفادها الضو

ء بتـراثهم  ن جوهر تعلق هؤالء األدباإ: وأخرياً تستطيع الباحثة بعد هذا كله أن تقول 
م بنوا جزءاً كبرياً من ثقافتـهم األدبيـة   إإذ ، املشرقي املتمثل هنا بالشعر اجلاهلي أمر متوقع 

لمصـدر األديب  ، وهنا اتسمت ثقافتهم بالوفاء ل ومكثوا معه طويالً، اخلاصة على ذلك التراث 
 .وهنا تكون الثقافة قد أعطت من جنس ما أخذت ، الذي أعجبت به وأخذت منه 

                                                
 .بتصرف  ٢٠٠أمحد هيكل ، ص. األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة ، د )  ١(
 .بتصرف  ٣٩سعد شليب ، ص. األصول الفنية للشعر اجلاهلي ، د )  ٢(



-  ١٠١  - 
 

 

 
 املبحث الثاين

 أسباب التوظيف
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 قد يكون من بني أهم األسباب اليت يرفد ا الكاتب نصه بالشعر اجلـاهلي عـدم   -١
أو  –مة األغراض الشعرية املستخدمة يف عصر الكاتب ملوضوع الفكـرة الـيت يطرقهـا    ءمال

الشعري القدمي ، عـن   مما يدفعه للبحث يف التراث –قصورها عن إدراك الفكرة اليت سيتناوهلا 
طرق تعبريية مل تطرق من لدن الكتاب ، وهنا يضيف الكاتب إىل رسالته بعداً فنياً يتحقق مـن  
خاللـه إثارة دالالت املعاين والصور يف ذهن املتلقي ، ويتبني ذلك من خالل بيـت امـرئ   

 :القيس 

فأضحى يسكلِ فَ ح املاَء عنيقـة 

 على األذقان يكبدولكَا حن١(بلَه( 

فكان خري شاهد على تقـارب   )٢(والذي استعان به الكاتب أبو مروان بن أيب اخلصال 
يف ذهن املتلقي الدالالت  ها ماثلةً يف هذا البيت الذي حيفزاملعاين واألفكار اليت قصدها ، ووجد

اً ألفكـار  وفيها يعبر الكاتب عن التحوالت اليت رمسها يف صورة جزئية جعلها رافد، والصور 
لتثري يف النفس حفيظة الركود واهلدوء ، فعبر ا عـن هـذا السـيل    تسلسلت بصورة تلقائية 

اجلارف واملدمر ، وإذا ما تأملنا هذه الصورة الشعرية اليت يسددها الكاتب بعد وصف السـيل  
ـ  ب يف رسالته ، فإننا سرعان ما نتذكر صورة السيل يف بيت امرئ القيس ، وبذلك تبىن الكات

 .والفكرة بالفكرة يف ذهن املتلقي من خالل التواصل مع التراث القدمي ، ربط املعىن باملعىن 

ومن الدوافع اليت جلأ إليها الكاتب ومثلت سبباً رئيساً يف استمداده مـن الشـعر    -٢
 .القدمي إعجابه الشديد بالشعر املشرقي وشعرائه القدامى 

                                                
 . ٢٤وان امرؤ القيس ، صدي )  ١(
 . ٨٣مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، ص: انظر  )  ٢(
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نتاجه ، وهنا جيد الكاتب نفسه غري قادر علـى  مما أدى إىل سيطرة خزين الذاكرة على 
فال يستطيع االنفكاك مـن  ؛ واملتعلق مبوضوعه ، ته التعبري الشعري املتغلغل يف ذاكرالتحرر من 

 .فنجده يسيطر على املعاين واألفكار اليت تراوده ، وهو هنا الشعر ، إسار ذلك احملفوظ 

 على شعر احلكمـة واألمثـال   على ذلك تلك الرسائل اليت اشتملت وأصدق شاهد ،
 : )٢(ذؤيب اهلذيل  من الشاعر أيب )١(ومنها هذا البيت الذي استمده الكاتب ابن أيب اخلصال 

 والنفس راغبة إذا رغبتها

إىل قليلٍ تقنـع وإذا ترد 

 : )٤(قول الشاعر حامت الطائي  )٣(وكذا استمداد الكاتب ابن طاهر 

ورائ إنّ أماوي  املـالَ غـادـح 

ويبقى من املالِ األحاديث والذكر 

لبيت عنترة بن شداد الذي يقول  )٥(عبد اهللا بن أيب اخلصال  وكذا استعانة الكاتب أيب
 :فيه 

 نعميت نبئت عمراً غري شاكرِ

م ١(خبثةٌ لنفسِ املنعم والكفر( 

                                                
 . ٥٦صانظر مبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية ،  )  ١(

 . ٣ديوان اهلذليني ، ص )  ٢(

 . ٧١صمبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، : انظر . نص الرسالة  )  ٣(

 . ١٩٩ان ، حلامت الطائي ، صالديو: انظر  )  ٤(

 . ٧٨، للرسائل اإلخوانية ، صمبحث التوظيف اجلزئي : انظر  )  ٥(

 . ٢١٥-٢١٤الديوان ، ص )  ١(
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ملشرقي فجميع الكتاب يف الرسائل السابقة يعربون بذلك عن إعجام الشديد بالشعر ا
سعياً منهم إىل متثل الـروح العربيـة   ؛ ه يف رسائلهم مستسلمني لسيطرته ـوشعرائه فيوظفون

ا فيه من طاقات بكل م، واالرتباط القوي بالقيم األصيلة اليت صدر عنها ذلك الشعر ، القدمية 
 .تهم ويعززون معانيهم تعبريية يرفدون لف

ني النص وتنميقه ، ي سياق رسالته لتزإىل توظيف البيت اجلاهلي يفويلجأ الكاتب  -٣
وهي وسيلة عمد إليها كثري من الكتاب السابقني ، إذ حيققون من خالهلا نوعاً من األسـلوب  

وذا تستمر وسيلة مزج النثر بالشعر لدى هؤالء ، القارئ فعون السأم عن ، ويدالطارد للملل 
 . )١(الكتاب 

حيمله من طاقات فنية قد ال يتسـىن للنثـر أن   وهنا يشعر الكاتب بوطأة الشعر وما ( 
 . )٢() حيملها ، فإذا ما مضى الكاتب يف رسالته راوده املنظوم من جديد 

وبذلك يساعد التوظيف على إيصال املعلومة واضحةً للقارئ وبصورة فنيـة منمقـة ؛   
ما جنـدها  فالرسائل الديوانية مثالً هي رسائل سياسية أرسلت لغرض تيسري أمور الدولة فعنـد 

تتزين بألوان من الفنون األدبية أمهها الشعر فهذا إمنا ينم عن مقدرة الكاتب يف حسن التوفيـق  
واجلمع بني األمر السياسي وصياغته بطريقة ال تشعر القارئ بامللل ، وجند ذلـك يف رسـالة   

ـ  الوزير الكاتب أبو بكر بن قزمان والذي استطاع حبسن استرفاد بع ه لبيت الشـاعر ذي األص
 :أن يرسم له ديدناً خاصاً به يف التعامل مع الغري وهو ما يتضح من قوله  )١(العدواين 

                                                
؛ واستيحاء التراث يف الشـعر   ٥٦٣الرسائل الفنية يف العصر العباسي حىت اية القرن الثالث ، حملمد الدرويب ، ص )  ١(

 ٩-٨م ، ص٢٠٠٦ ، إلبراهيم منصور الياسني ، عـامل الكتـب ، األردن ، ط  األندلسي عصر الطوائف واملرابطني
 .بتصرف 

 . ٥٦٤الرسائل الفنية ، ص )  ٢(

 . ٤٤صمبحث التوظيف اجلزئي للرسائل الديوانية ، : انظر  )  ١(
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ال يرِخالكَ جرمين ه بِأْغري مية 

 )١( تغي ليينني ملن ال يبوال ألَ

ومن أسباب مزج لغة الكتابة بالشعر اليت جلأ إليها الكتاب هنا تقويـة إبـداعام    -٤
ويعرب الدكتور ، ات الشعر التعبريية ، وإحياءاته لشحن مضامينهم ومعانيهم النثرية مستغلني طاق

إن ( ني الكتابة والشـعر فيقـول   بعثمان موايف عن هذا املزج عند تناوله لظاهرة مجع األدباء 
التوظيف ميثّل قدرة النثر على الوقوف على قدمٍ وساق جبانب الشعر فقد كان الشعر والنثر يف 

ئني قوةً وعافية اختلط كلٌ منهما باآلخر فأفاد من قوتـه وعافيتـه وأثـر يف    ذلك كرجلني ممتل
صاحبه وتأثر به دون أن يؤدي هذا التأثري أو ذلك التأثر إىل إلغاء شخصية كل منهما وإذابتـها  

 . )٢() يف شخصية اآلخر 

شـعر  وعندما يتصل هذا السبب ؤالء الكتاب فإنه يزداد قوةً من خالل استعانتهم بال
 .وما يثريه من عمق وعراقة يربهنون ا على صدق التجربة واملعىن الذي قصدوه ، اجلاهلي 

اليت استفتح ا مقطعاً طلليـاً  تب أبو عبد اهللا ابن أيب اخلصال وإذا نظرنا إىل رسالة الكا
 :المرئ القيس وهو 

 )٣(أال عم صباحاً أيها الطلل البايل 

دعوه على قرب أ، و لودك مثالًوأعزز علي أن أضرب هذا ( ر منها  نذكيتيف رسالته ال
 . )١() العهد طلالً 

                                                
 . ١٦١املفضليات ، ص: انظر . البيت لذي األصبع العدواين  )  ١(
نظرية األدب ، اإلسكندرية ، مؤسسة الثقافة اجلامعيـة ،  . قد العريب القدمي واحلديث يف الن الشعر والنثرمن قضايا  )  ٢(

 . ٢٢٨م ، ص١٩٨٠،  ١ط
 . ٢٧ديوان امرئ القيس ، ص )  ٣(
 . ٨٣مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، ص: انظر  )  ١(
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بغرابة البيت عـن سـبب كتابتـه    األوىل وهلة لجند أن الكاتب هنا بفطنته مل يشعرنا ل
للرسالة ، بل مزج الطلل ، وذكر األحبة بصورة نثرية راقية يف قصيدة نثرها ، ليعبر ا عن عتبه 

طال بأسلوب خلّد له التوظيف نسيجاً أدبياً وجتربة صادقة اختـار هلـا   لصديقه وغيابه الذي 
 .لشاعرٍ كامرئ القيس  ذلك الشطر القوياألديب 

  رسالته اليت ذكر ا لفظةيف )١(م بن اجلد ـب أيب القاسـف الكاتـومثل ذلك توظي
 :يف بيته الشهري  يف رسالة استمدت إحياءاا وقوا من قول الشاعر لبيد بن ربيعة)  دويهية( 

 سوف تدخلُ بينهم وكل أناسٍ

 )٢(منها األناملُ  رفتص دويهيةٌ

ببيت لبيد بن ربيعة ارتباطاً وثيقاً حبيـث أوحـت   )  دويهية( ة فقد ارتبطت هذه اللفظ
وأردف يف ذهن القارئ تذكر بيت لبيد بن ربيعة اجلاهلي فغدا ارتباطهما ، رسالته إىل ذكرها 

 .يقوي املعىن ويعبر عن املضمون 

آرائه جتاه بعض القضـايا  رغبةً منه يف التعبري عن كما يلجأ األديب إىل التوظيف  -٥
 التستر لذا يلجأ إىل؛ مات مع األفراد أو القوى املخالفة لب تبعات أو خصوجتاحلساسة اليت قد 

 . )١(وراء التوظيف 

اليت أراد أن يعبر ا عن رأيـه   )٢(وهو ما نلمحه يف رسالة الكاتب أيب املطرف بن مثىن 
وهو بيت اختاره ليعبر فيـه عـن   ، وعن رغبته احلقيقية يف احلصول على رضاه ، أليب الفضل 

 :شى املوظف وهو صعوبة ختريه بني أمرين أحدمها رديف لآلخر ، يظهر ذلك يف بيت األع

                                                
 . ٦٧ي للرسائل اإلخوانية ، صمبحث التوظيف اجلزئ: انظر  )  ١(
 . ٢٥٦وان لبيد بن ربيعة ، صدي )  ٢(
الشخصية التراثية يف القصة ( شعبان حتت عنوان )  ٧-٥من ( حبوث املؤمتر الثاين لألدباء السعوديني املنعقد يف مكة  )  ١(

 .٥٢٠م ، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،  ١، ط ٢جريدي سليم املنصوري ، ج. القصرية يف اململكة العربية السعودية ، د
 . ٤٢صوظيف اجلزئي للرسائل الديوانية ، مبحث الت: انظر  )  ٢(
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 ر أنت بينهمـاغدفقال ثكلٌ و

١(ملختارِ ما فيهما حظٌو رفاخت( 

وإن فعل ما أمره بـه  ، م وخبث ؤفإن أراد الكاتب خمالفة أيب الفضل يف رأيه فهو ذو ل
 . على االختيار بينهما ؛ فكال األمرين جمربفقد عد نفسه غري حمظوظ على ذلك 

ليها الكتاب أحياناً يف رسائلهم املدعومة بالشعر إظهار ومن األسباب اليت قد يلجأ إ -٦
ويف ذلك إشـارة إىل أن إفـادة   ، الثقافة والقدرة من خالل تعمد رفد الرسالة بالشعر اجلاهلي 

ويف ذلـك  ؛  هالكاتب من ثقافته وحفظه تعد من األمور اهلامة والدالة على قدرته ودقة حمفوظ
ن لعمل الشـعر  أعلم ا( سترفاد األديب من حمفوظه القدمي يقول ابن خلدون مشرياً إىل أمهية ا

أي من جنس شعر العرب حـىت تنشـأ يف   ، احلفظ من جنسه : شروطاً أوهلا وإحكام صناعته 
وهذا احملفوظ ، احلر النقي الكثري األساليب  نالنفس ملكة ينسج على منواهلا ويتخري احملفوظ م

وذي ، فحول اإلسالميني مثل ابن أيب ربيعة ، وكثير املختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من ال
 .والبحتري ، وحبيب ، الرمة ، وجرير ، وأيب نواس 

وال يعطيه الرونق واحلالوة إال كثـرة  ، ومن كان خالياً من احملفوظ فنظمه قاصر ردئ 
وىل واجتناب الشعر أ، وإمنا هو نظم ساقط ، أو عدم مل يكن له شعر  فمن قل حفظه؛ احملفوظ 

 . )١(.. ) ملن مل يكن له حمفوظ 

سـواء كـان   ، فنجد هذا الرأي الواضح البن خلدون يف مقدمته ينطبق على األديب 
فـة  شاعراً أم ناثراً ، فضرورة احلفظ واسترفاد ذلك لتزيني النصوص األدبية وإظهار ثـراء ثقا 

 .ألحيان املوروث الشعري األصيل يف كثريٍ من ا األديب ضرورة ملحة يفرضها ثراء

                                                
 . ٨٩ديوان األعشى ، ص )  ١(
ـ ١٤٠٨، ط، بـريوت  مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، دار إحياء التراث  )  ١( م ، ١٩٨٨/هـ

 . ٥٧٤بريوت ، ص
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 املبحث الثالث

 مسات التوظيف يف التشكيل

 البنائي للرسالة 
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 :مدخل 
لقد تطور فن الرسائل تطوراً هائالً على أيدي هؤالء الكتاب املبدعني ، حيـث زاوج  

ودراسة ، بني نثرهم وأشعار اجلاهليني بصورة الفتة تستدعي الوقوف على أبرز دالئلها الكتاب 
 :حماور  ةوهي تكمن يف ثالث، نة على فهم النصوص حماورها املعي
 : يف افتتاحيات الرسائل  أثر التوظيف -أ

وعالقة ، تتناول فيه الباحثة حماورةً لبعض الرسائل اليت استفتحت بأبيات الشعر اجلاهلي 
 .ذلك مبوضوع الرسالة 

 :أثر التوظيف يف ثنايا الرسائل  -ب
ة البيت الشعري بفكرة الكاتب وجميئها يف ثنايا بعض تتناول فيه الباحثة جانباً من عالق

 .الرسائل 
 :أثر التوظيف يف خامتة الرسائل  -ج

وفيها حتاور الباحثة رسائل ذُيلت بأبيات من الشعر اجلاهلي كان توظيف الشعر فيهـا  
 .مبثابة مقدمة خلامتة الرسالة 
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 :أثر التوظيف يف افتتاحيات الرسائل  -أ

واالعتـداد مبـا   ، واالهتمام جبمعه ، األندلسيون على دراسة كالم العرب لقد حرص 
طُبعوا عليه من نقاء الفطرة ووضوح الفكرة وسالمة الطوية ، وأن يلبسـوا أفكـارهم ثـوب    

 . )١(التوظيف يف احلكم واألمثال واألشعار واألحداث التارخيية 

عن التوظيف يصب يف خدمة  ويرى الدكتور مصطفى السيويف أن مثل هذا األثر الناتج
املعىن الذي قصدوا إليه فريد أثناء الرسالة أو ينتهي ا ، أو يأيت يف مطلعها مبثابـة التمهيـد أو   

غلب عليها أن تكون من قصائد الشعراء اجلاهليني ، حيث ينطلق الكاتب ، ويبراعة االستهالل 
من يكتب إليـه بلغـتني    ن عقال العقل إىل بساط العاطفة ، حىت يكون بذلك قد خاطبـم

 . )٢(ولغة العاطفة ممثلةً يف الشعر ، لغة العقل ممثلةً يف الكتابة : نافذتني 

ومن خالل استعراض أثر التوظيف يف افتتاحيات الرسائل اليت تناولتها هـذه الدراسـة   
ـ   دما يتأكد للباحثة أنه يأ للكتاب أن جيمعوا يف رسائلهم بني لغة العاطفة ولغة العقـل ، وعن

 .متتزج العاطفة بالعقل ينشأ عن ذلك مساحة فكرية تنم عن مقدرة أدبية واعية 

عند الكتاب يف هذا  التوظيف يف افتتاحيات الرسائل نادروهنا البد من اإلشارة إىل أن 
يعمد من ج ذلك من الكتاب إىل اإلشارة إىل الغرض املذكور ببيـت شـعري يف    ؛ إذالقرن 

إالّ أن يؤتى ـا يف غـري    –قد توحي ذا الغرض  –شعار اجلاهليني أري أن صدر الرسالة ، غ
عبد اهللا بن أيب اخلصال يف املداعبة حني استفتحها باسترفاد مقطع طللي  أيبمثل رسالة ، حملها 

 :المرئ القيس يقول فيه 

 
                                                

ـ ١٤٠٥ت ، ، عامل الكتـب ، بـريو   ١مالمح التجديد يف النثر األندلسي يف القرن اخلامس ، ط )  ١( م ، ١٩٨٥/هـ
 .بتصرف  ١٨٣ص

 .بتصرف  ١٨٦صنفسه ،  )  ٢(
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ها الطلل البايلّ  أال عم١(صباحاً أي( 

وهذا البيت أثر يف بناء ، قد يأيت معه البني والفراق فذكر الطلل ال يتأتى مع املداعبة بل 
 .الرسالة فنفى حقها الكامل من املداعبة وحولّها إىل عتب على فراق صديق 

عر عندما كتب إىل املوضوع من جهة التحليل األسلويب فقد جند أن الشاوإذا ما نظرنا 
؛ و الشوق لألحبـة  ، فراق والبني أمام ثالثية حمددة مكونة من الشاعر ، والهذا املقطع الطللي 

فإذا كان الكاتب قد حنى جانب الفراق ومل يقصده فهو يقصد الشوق للمتلقي أو ملن كتب له 
انظر كيف فرق بيننا ( ومل يقصد إشعاره بالبني الذي بينهما وإمنا أراد التساؤل ، هذه الرسالة 

 . )٢() الزمان 

ي قد مثلت الزمةً من اللوازم اليت تعود أصوهلا وإذا كانت الوقفة الطللية يف النص الشعر
إذ إا حتتاج أكثر من ، إىل الشعر اجلاهلي وعنواناً له فإن األمر يتماثل متاماً مع الرسائل النثرية 

ـَّهوقد ، عطائها حقها إالشعر إىل إبراز املقدمات و واسترفدوه على قلة  –الكاتب إىل ذلك  نب
 .قيق هذا اهلدف الفني الالفت يف مقدمات رسائلهم بغية حت –

، وبالعودة مرةً أخرى إىل تأمل الرسائل األندلسية اليت استفتحت بأبيات الشعر اجلاهلي 
املطلع الشعري يف القصـيدة   إن ذلك راجع إىل قوة: ميكن للباحثة القول ، وفق النمط السابق 

نأى الكاتـب عـن   ، اً أو إجياباً سلب، وحىت ال تطغى هذه القوة على معىن الرسالة ، اجلاهلية 
االستفتاح بالشعر اجلاهلي إلضافة روح التشويق واإلثارة إىل ذائقة املتلقي ملعرفة أي موضـوع  

 .وما يتمخض عنها من معان قيمة ، تدور حوله الرسالة 

                                                
 . ٨٥، للرسائل اإلخوانية ، ص، مبحث التوظيف اجلزئي  ٢٧ديوان امرئ القيس ، ص: انظر  )  ١(

 .بتصرف  ١٧-١٦م ، ص١٩٩٣النص الشعري وآليات القراءة ، فوزي عيسى ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  )  ٢(
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ومن السمات اليت متخضت عن توظيف الشعر اجلاهلي عند هؤالء الكتاب يف مقدمات 
وذلك عندما ميهد الكاتب للمعىن الذي يرمي إليه بالصورة ، د املعىن بالصورة مسة رف؛ الرسائل 

 .الناجزة عند الشاعر القدمي 

، حيث وجد الكتاب يف مثل هذا ضالتهم الفنية اليت ساعدم على تقوية وتثبيت املعىن 
 .ه بالصورة املسترفدة من املوروث العريب القدمي ئإىل جانب إثرا

هذه الرسالة الديوانية اليت يوجهها الكاتب أبو عبـد اهللا بـن أيب    ويتضح ذلك يف مثل
 . )١(اخلصال إىل بعض الكرباء معتذراً عن دعوة خاصة وجهت إليه ومل يلّبها 

مث يـردف ذلـك   " األعلى ، وكبريي املوقر املفدى  يا عمادي" حيث يستهلها بقوله 
ويدعو : ( .. يتوافق مع أسلوب رسالته قائالً  على مابشطرٍ من بيت طرفة بن العبد مطوعاً إياه 

حيث رفد الكاتب معىن االعتذار بصورة املديح اليت وردت ) إىل مأدبة حني انتقر الناس اجلَفَلى 
 .يف البيت الشهري ، وأضاف إليها بذلك بعداً فنياً ساعد على توضيحها وتثبيتها 

 :أثر التوظيف يف ثنايا الرسائل  -ب

تضـاعيف  يت حلظتها الباحثة عند جميء األبيات القدمية املسـترفدة يف  ومن السمات ال
 .مسة تكثيف املعىن وتركيزه من خالل املزج بني الشعر والنثر  ؛ الرسالة

 ، حيث يعمد الكتاب هنا إىل استرفاد أبيات سيارة أصبحت أمثاالً جتري ا األلسـنة 
ء األثر الفين ليه املثل ، وهنا يظهر جبالوى عفيستحضرون بواسطتها التصوير القصصي الذي انط

 . )١(وهو ما تلمحه الباحثة يف رسالة أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال ، هلذا التكثيف 

 
                                                

مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل : انظر .  ٩٩-٩٨رسائل أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال ، ص: الرسالة يف  انظر نص )  ١(
 . ٤٦صالديوانية ، 

 . ٧٧مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، ص: انظر  )  ١(
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 :يت الشاعر اجلاهلي عنترة بن شداد حني استرفد الكاتب ب

 نبئت عمراً غري شاكرِ نعميت

 )١(والكفر خمبثةٌ لنفس املنعم 

وميضي يف سنن شكره وال ينحرف ، فأمـا  : ( ... ه بقوله حيث يوظفه يف ثنايا رسالت
 . )٢(.. ) الكفر فهو لنفسِ املنعم خمبثة 

ويضرب يف كفـر النعمـة   ) الكفر خمبثةٌ لنفس املنعم ( وقد غدا بيت عنترة مثالً يقول 
 . )٣() يفسد قلب املنعم على املنعم عليه 

 ..ية من هذا املثل العريب وال ختفى فنية التكثيف باستحضار الصورة القصص

فكثف املعىن وهو الشكر واالمتنان من خالل استحضار الصورة اليت انطـوى عليهـا   
 .املثل

 : )١(ومنه أيضاً قول الشاعر اجلاهلي قيس بن اخلطيم 

إذا ما اصطحبأربعاً خطّ مئزري ت 

 يف السخاء  رشاَءها وأتبعت دلوي

 ) .رشاءها دلوي يف السماح أتبعت  (برواية أخرى 

اليت يقول فيها  )٢(ب أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال ـا رسالة الكاتـذي ورد يف ثنايـال
 .. ) .ومثلك أهدى مثله ، وواىل فضله ، وتابع بذله ، وأتبع دلوه يف السماح رشاَءها ( 

                                                
 . ٢١٥-٢١٤ديوان عنترة بن شداد ، ص )  ١(
 . ١٨٤رسائل ابن أيب اخلصال ، ص: انظر  )  ٢(
 . ١٦٢جممع األمثال ، للميداين ، ص  ) ٣(
 . ٤٣-٤٢ديوانه ، ص )  ١(
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ه يضرب يف تقوي الرجل بأقارب) ليس الدلو إال بالرشاء ( ونراه يصبح مثالً عربياً يقول 
 . )٢() وعشريته 

إذ عمد الكاتب هنا إىل تكثيف املعىن من خالل ما تنطوي عليه الصورة القصصـية يف  
لتحقق هذا املطلب الفين الـذي أحلّ   )٣(املثل العريب ، وعلى هذا النحو متضي كثري من الرسائل 

تباه القارئ وإظهاراً منبئني عن قدرم على اجلمع بني املنظوم واملنثور ، جلباً الن، عليه الكتاب 
ات املثل يف تكثيف املعىن من للتراث املشرقي ، وال ختفى إمكانوتقديراً منهم ، لثقافتهم األدبية 

 .خالل حضور الصورة ومثوهلا بني يدي القارئ 

 :أثر التوظيف يف خامتة الرسائل  -ج

 اية الرسالة بـل  ال يشترط يف أن يكون هذا األثر مبنياً على أن يأيت البيت املوظف يف
فكان مبثابة مقدمة ؛ قد يكون يف بداية املقطع األخري منها ، ولكن الكاتب قصد به بداية النهاية 

 .رائعة خلامتة الرسالة 

، يلون ا أسلوبه فيحقق أهدافاً فنية ، من بينها دفع الرتابة وامللل عن نفـس القـارئ   
فد آخر من الفكرة من خالل الشعر املستر وإكمال طرف. 

وأظهرت الصـورة  ، وهنا نلمح كثرياً من األشعار املسترفدة اليت مهدت خلامتة الرسائل 
الـيت وجههـا إىل    )١(جلية فيها ، فنجد من ذلك رسالة الكاتب أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال 

بن أيب اخلصال من أيب إسـحاق  صديق له يف رد وجيز على كتاب قد عرض على أيب عبد اهللا 
 .لي السه

                                                                                                                                              
 . ٨٠صمبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، : ؛ انظر  ٨٠٠، ص ٢، مج ٣الذخرية ، ق: انظر  )  ١(
 . ١٨٨جممع األمثال ، للميداين ، ص )  ٢(
 . ١٨٣ن أيب اخلصال انظر ، صاب ؛ ورسائل ٥٤٦، ص ٢، مج ٣ق) الذخرية(اجة انظر رسالة ابن خف )  ٣(
 . ٢٩٤-٢٩٣؛ نص الرسالة من رسائل ابن أيب اخلصال ، ص٥٧التوظيف الكلي للرسائل اإلخواينة ، ص: انظر  )  ١(
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وختم هذه الرسـالة  ، فالكاتب أراد أن يثبت له مدى حرصه على هذا الوعد وااللتزام 
برأيه يف ذلك األمر ذا البيت أليب ذؤيب اهلذيل يف صورة جلية ، مهدت إليها خامتة شـعرية  

 :إذ استعان الكاتب ببيت أيب ذؤيب اهلذيل الذي يقول فيه ؛ تنضح بالثقة واالعتزاز بالرأي 

تها والنفسراغبةٌ إذا رغب 

وإذا ترد قنع١(إىل قليلٍ ت( 

بـرت خامتـة بعـض    ، ويف السياق نفسه عليتمم الفكرة املنثورة فيدعمها بعد تثبيتها 
الرسائل عن تعلق الكتاب مبحفوظهم من الشعر القدمي ، حيث جند الكاتب يقصد عمـداً إىل  

من رسالته البيت الشعري كـامالً بلفظـه    ورد يف املقطع األخريفي، حمفوظه من التراث القدمي 
ومنه رسالة ابن خفاجة يف التعازي اليت عبرت خامتتها عـن  ، ومعناه ، ليؤكد الفكرة ويكملها 

ولكن البيت أتى ليحصل أمراً حاصالً فختم رسالته بقول دريد بـن  ، حقيقة جلية وأمر حتمي 
 :الصمة 

 صبا ما صبا حىت عال الشيب رأسه

 )١(ه قــال للباطلِ ابعد فلما عال

فالكاتب جعل من رسالته يف التعزية حديثاً مكروراً عن متسك اإلنسان ـذه الـدنيا   
ن االستطراد الذي وشى به الكاتب رسالته ، مث انتقـل إىل  م وتعلقه بأمرٍ زائل ال حمالة ، وهو

الة بذلك تواصـالً  ذكر املوت يف توطيد رائع وخامتة تتناسب مع موضوع الرسالة لتحقق الرس
 . )٢(زرهاأيثري به الفكرة ويشد من من ناحية ومن أخرى بعداً فنياً  مع التراث

                                                
 . ٣، ص اهلذلينيديوان  )  ١(
 . ٥٠ديوان دريد بن الصمة ، ص )  ١(
 . ٥٨انظر مبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية ، ص )  ٢(
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كما حلظت الباحثة أن معظم الرسائل اليت وقفت عليها تأيت من قبيل التوظيفات الكلية 
إخوانية ، وذلك ألا أنسب طريقة يعبر فيها الكاتب عـن   وللرسائل ، سواء كانت ديوانية أ

 .ىن خمتصر وملخص خيتم به رسالته فيتمكن ذلك املعىن من نفس القارئ ويلتصق ا مع

ويف السبيل إىل حتقيق ذلك يتصرف الكتاب مدللني على مهارم األدبية بتوفيقهم بـني  
فيعضدون ما جاء يف خامتة الرسالة ، والفكرة اليت تضمنتها رسائلهم ، موضوع الشعر املسترفد 

أنسب وأقـرب  ، مبا حيمله من مزايا وإمياءات ، وهنا يصبح التعبري الشعري بالبيت الشعري ، 
 .وأظهر من التعبري النثري 

الـيت وظـف يف    )١( يناكرتوميكن استجالء ذلك من خالل رسالة الكاتب أيب عامر ال
ه بقول إذ خيتم رسالت ؛ه ئصدقاأل ئيوجتربته املريرة مع ختيره الس عن معاناتهخامتتها بيتني يعبران 
 :الشاعر امرئ القيس 

 إذا قلت هـذا  صاحب قد رضيته

 وقرت به العينــان  بدلّت آخرا

 ما أصاحب صاحباً  كذلك جدي

 )١(إالّ خانين وتغريا  من النــاسِ

وال عتب على الـدهر  ( وهي تتناسب مع اخلامتة اليت ختم ا الكاتب رسالته يف قوله 
 . )٢() والناس بأزمام أشبه منهم بآبائهم ،  ألهليه ه والذم الزمفإن العتب على بني

                                                
 . ٢٧صمبحث التوظيف الكلي للرسائل الديوانية ، :  انظر )  ١(
 . ٦٩ديوان امرؤ القيس ، ص )  ١(
 . ٢٢٩، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق )  ٢(
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 فيها الكاتب بصورة ميتـزج  سرعان ما تلتصق بنفس قارئها ، عربوهي خامتة موجهة 
 .فيها النثر مع مضمون األبيات املوظفة 

*     *     * 

ئل عنـد  وهكذا وبعد هذه اجلولة املتأملة يف ثنايا أثر التوظيف يف التشكيل البنائي للرسا
ن م تابعوا السري على ج الكتاب الـذي إ: هؤالء الكتاب يف هذا القرن تستطيع الباحثة القول 

 .سبقوهم إىل ذلك 

إذ دارت طرائق التوظيف يف افتتاحيات الرسائل ووسطها وخامتتها يف فلك بناء الرسائل 
اجلـاهلي ودعمـه    واستمرت مسة التوظيف للشعر، اليت حرص عليها الكتاب الذين سبقوهم 

 .لتشكيالت بناء رسائلهم ماثلةً وحاضرةً بقوة فيما كتبوا 

يبدو مـن  ومع أن كتاب الرسائل هنا متيزوا بقدرم على إظهار مرونة األسلوب الذي 
هـذه   ؛ فإنخالل استرفاد الشعر اجلاهلي ودجمه يف سياق النثر ، ومن مثّ االرتقاء بفنية الرسالة 

 .الكتاب السابقني امليزة معروفة عند 
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 املبحث الرابع

 األثر املوظف بني

 اإلجياب والسلب
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 :اإلجيابيات 
سـتطيع  تبعد استقراء الباحثة للرسائل اليت وظف فيها الكتاب أبياتاً من الشعر اجلاهلي 

ذا أمـر  ن األثر الذي تركه ذلك التوظيف قد جاء متفاوتاً بني اإلجيابية والسلب ، وهإ: القول 
ي مرده إىل تفاوت الكتاب بني من ميتلك الرباعة واملقدرة على هضم املسترفد ومـن مث  ـطبيع
 .وغري القادر على متثل ذلك املسترفد ، متثله 

 :ومن اإلجيابيات اليت حققها الكتاب هنا يف توظيفهم للشعر القـدمي يف رسـائلهم   * 
وإعجام به ، وقـد  ) الشعر اجلاهلي (  توجههم اإلجيايب صوب عصور قوة األدب وازدهاره

استرفدوا منه ما يغين معانيهم وصورهم ، وهو هدف اكتسبت منه رسائلهم بعداً فنياً ال خيفى 
إىل جانب أن ارتباط األدباء األندلسيني بالتراث املشرقي قد شكلّ حلقةً متينـة  ، على القارئ 

النقاد والدارسون منذ القدم إىل ذلك ،  التواصل الناضج مع التراث ، ولقد أشارن حلقات ـم
إالّ أن : ( ل ام عن إعجاب الكتاب والشعراء بالتراث املشرقي حيث يقوـومنه حديث ابن بس
ا إالّ متابعة أهل املشرق ، يرجعون إىل أخبارهم املعتادة رجوع احلـديث إىل  أهل هذا األفق أبو
ا على هـذا  وثى الشام والعراق ذباب ، جلبتلك اآلفاق غراب أو طن بأقص عققتادة ، حىت لو ن

 . )١() ذلك كتاباً حمكماً  اصنماً وتلو

ف بالتراث واإلفادة من مضامينه املتعددة يسهم أيضاً يف تطـوير فـن   كمـا أن التثق
 . )٢(واالرتقاء بأدواته التشكيلية وقدراته التعبريية ، شاعراً كان أم كاتباً ، األديب 

 –وهم إىل جانب ذلك شـعراء   –كتاب الرسائل يف هذا القرن  وهنا تؤكد الباحثة أن
بعد أن عايشوها وانصهروا فيها وربطوهـا  ، أجادوا يف انتقاء املادة املستلهمة من الشعر القدمي 

 .تتطابق مع األفكار اليت تناولتها رسائلهم  اليتبتجارم 

                                                
 . ١٢، ص ١، مج ١الذخرية ، ق: انظر  )  ١(
 . ٨١م ، ص١٩٩٤،  ٣طه وادي ، دار املعارف ، القاهرة ، ط. مجاليات القصيدة املعاصرة ، د )  ٢(
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ية تعود إىل أشهر شعراء وليس أدل على ذلك التوجه اإلجيايب من توظيفهم ألبيات شعر
 عبـد اهللا بـن أيب   مروان بن أيب اخلصال ، والكاتب أيب املعلقات ، ومنه توظيف الكاتب أيب

 :ن وردا يف معلقته ومطلعها ي امرئ القيس اللذاخلصال لبييت

 قفـا نبك من ذكرى حبيبٍ ومرتلِ
 )١(الدخولِ فحوملِ بسقط اللوى بني

 :مرئ القيس ومها حيث وظف الكاتبان بييت ا
كل فيقة املاَء عن فأضحـى يسح 

 )٢(وح الكنهبلِديكب على األذقانَ 
 :واآلخر هو 
 هاأوقدكَناتيف و غتدي والطري 

 )١(مبنجرد قيـد األوابد هيكلِ 
 . )٢(وقد أجادا يف توظيفهما خلدمة الفكرة اليت قصد إليها 

أيب اخلصال لبيت من معلقة عنترة بن شداد الـيت  عبد اهللا بن  وكذا استرفاد الكاتب أيب
 :يقول يف مطلعها 

 هلْ غادر الشعــراُء من متردمٍ
 )٣(أم هل عرفت الداَر بعد توهمِ 

 
                                                

 . ٧ملعلقات السبع للزوزين ، صا: انظر  )  ١(

 . ٢٤الديوان ، ص )  ٢(

 . ٢٩؛ واملعلقات السبع ، ص ١٩الديوان ، ص )  ١(

 . ٩١،  ٨٣يف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، صمبحث التوظ: انظر  )  ٢(

 . ٢١٢؛ والديوان ، ص ١٣٧املعلقات السبع ، ص )  ٣(
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 :حيث وظف الكاتب قول عنترة من املعلقة 
 نبئت عمراً غريِ شاكرِ نعميتِ

 )١(والكُفر مخبثةٌ لنفسِ املُنعمِ
 :والبيت اآلخر هو 
 رةَ تاجـرٍ بقسيمـةاوكـأنّ فـ

 )٢(مِفسبقت عوارضها إليك من ال
 .)٣(تساع جمال رؤيته اوينم عن ، ما على ما يعمق فكرته ويثري جتربته حيث استعان 

النابغة الـذبياين الـيت يقـول يف    وكذلك استرفاد الكاتب ابن خفاجة لبيت من معلقة 
 :مطلعها 

 سنـديـا دار ميـة بالعليـاِء فال
ف األبدت ، وطال عليها سال١(أقو( 

 :حيث وظف الكاتب بيت النابغة يف رسالته وهو 
ـالًَء وأمسـى أهلُأَماحتملوا هاست خ 

 )٢(ذي أخىن على لُبدـأخنى عليها ال
فلقد أتى هذا البيت املسترفد ضمن استخدامات الكتاب العديدة للتوظيف ، اليت جـاء  

ة لبيت النابغة يف استعراض ثقافته النحوية واإلشـارة إىل قـوة هـذه    ابن خفاجفيها استخدام 
 . )٣(احلافظة األندلسية واهتمامها بالتراث املشرقي القدمي 

                                                
 . ١٥٠زوزين ، ص؛ واملعلقات السبع ، لل ٢١٥-٢١٤الديوان ، ص )  ١(
 . ١٤٠؛ واملعلقات السبع ، ص ١٩٥ديوان عنترة بن شداد ، ص )  ٢(
 . ٨٧مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، ص: انظر  )  ٣(
حممد حميي الدين عبد احلميد ، القـاهرة ، مطبعـة   : شـرح القصائد العشر ، للخطيب التربيزي ، حتقيق وضبط  )  ١(

 . ٥١٢م ، ص١٩٦٤/هـ١٣٨٤السعادة ، 
 . ٥١٦؛ وشرح القصائد العشر ، ص ١٦الديوان ، ص )  ٢(
 .٦٩يف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، صمبحث التوظ: انظر  )  ٣(
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بل جتاوزوا ذلـك إىل أشـعار   ، املعلقات  عنداسترفاد الشعر  منكما أم مل يتوقفوا 
 .سائل منتقاة من القدامى وجدوا فيها ما خيدم مقاصدهم يف فن كتابة الر

طيات مباحـث  يف وتكتفي الباحثة باإلشارة إىل عديد من النماذج الدالة على ذلك ، 
 . )١(هذه الرسالة 

سـعيهم  : ومن إجيابيات التوظيف املطردة اليت يلمحها املتتبع لرسائل هؤالء الكتاب * 
من مضامني النصوص عن طريق اإلفادة ؛ الدؤوب وراء االرتقاء بأدواا الفنية وقدراا التعبريية 
حل معقود الكـالم فالشـعر رسـائل    [ الشعرية القدمية ، والكاتب اود هنا هو القادر على 

واستخدام موهبته الفنية وبراعتـه يف الكتابـة حبرفيـة ،     )٢( ]معقودة ، والرسائل شعر حملول 
وال ،  وتوازن حبيث ال تطغى فيه كفة املوروث الشعري على حاضرهم يف كتابـة الرسـائل  

 .العكس من ذلك 

أم مجيعاً حيـاولون  ، من خالل مالزمتها لفن رسائل هؤالء الكتاب ، وتدرك الباحثة 
ولكن من يتسىن له حتقيقها هم قلةٌ من املبدعني الذين تنبهوا لـدور  ؛ الوصول إىل هذه اإلجيابية 

جعله مصـدراً يثـري   ومنه موروث الشعر األصيل يف تقوية فنهم الكتايب ، و، الوعي بالتراث 
 .قدرام التعبريية ويطور أساليبهم وطرائقهم 

، وكذا رسالة  )١(ويبدو مثل ذلك من خالل رسالة الكاتب أيب عبد اهللا حممد بن مسلم 
اليت يظهر فيها أثر مترسهم باللغة وقدرم على تصريف مـا اختزلتـه    )٢(الكاتب ابن خفاجة 

 .ذاكرم يف سياق خيدم رسائلهم 

                                                
، مبحث التوظيف  ٧٣ص ، اإلخوانيةللرسائل اجلزئي ؛ مبحث التوظيف  ٨٨ اخلصال ، صرسائل ابن أيب: انظر  )  ١(

 . ٢٥الكلي للرسائل الديوانية ، ص
طـه احلـاجري ، حممـد    : عيار الشعر حملمد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، حتقيق ميف البالغة انظر  لعتايبعن رأي ا )  ٢(

 . ٧٨م ، ص١٩٥٦زغلول سالم ، القاهرة ، ط 
 . ٤١،  ٤٠صمبحث التوظيف اجلزئي للرسائل الديوانية ، : انظر  )  ١(
 . ٦٩ص التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ،: انظر  )  ٢(
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من اإلجيابيات اليت اختذت عمقاً فنياً يف توظيف الكتاب األندلسيني للشعر القدمي يف و* 

مـن خـالل   ) املثمـر  ( إكساب املاضي مسة التجدد والدميومة واحلضور الفاعل  :رسائلهم 
ـ ، واإلفادة من طاقاته الفنية احملفزة بطرائق خمتلفـة تت املعيشاستلهمامه يف احلاضر  افر فيهـا  ض

ع اللفظ واألسلوب واملعىن والصورة ، لتشكل يف النهاية لوحة أدبية يتمازج فيها لون التجربة م
واملاضي مع احلاضر ، عن طريق تعميق الفكرة املقصودة بربطهـا بـالتراث   ، النثر مع الشعر 

 .الشعري األصيل 

على أن الوصول إىل مثل هذه اإلجيابية ال يتحقق إالّ على يد كاتب موهوب لديه مهارة 
أدبية وقدرة فائقة على اجلمع بني املنظوم واملنثور بسالسة ، وهنا تدرك الباحثة أن الطريـق إىل  

 .ومن هنا كانت الندرة مسة لكتاب هذا القرن ، حتقيق ذلك غري يسري 

: ومن احملاوالت القليلة اليت ميكن التمثل ا على حتقيق شيء مـن هـذه اإلجيابيـة    * 
 :ال لبيت امرئ القيس الشهري توظيف الكاتب ابن أيب اخلص

 وقد أغتدي والطري يف وكَناتها

دقي هيكلِ  مبنجـرد ١(األوابد( 

عندما تطلق ينصرف الذهن مباشـرةً إىل بيـت   " قيد األوابد " فهذه اللفظة الشهرية 
شهري ، ولكن الكاتـب قـد أراد   الذي خص به وصف فرسه الالشاعر اجلاهلي امرئ القيس 

فه لألمور وقضاءه يوحسن تصر، ق ممدوحه يف رسالته إىل الفضيلة باألوابد هنا سيد يتق بذكره
من ملك شائع إىل ملـك   –على حنو ما أراد  –، فهي قد حولت يف رسالته للحاجات املمتنعة 

 . )٢(خاص 

                                                
 . ١٩الديوان ، ص )  ١(
 .  ٩١صمبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، : انظر  )  ٢(
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لوقفة الطللية ، عنـد  وكذا تربز هذه اإلجيابية مرةً أخرى عند هذا الكاتب يف توظيفه ل
 :اليت يقول فيها  امرئ القيس

 )١(أال عم صباحاً أيها الطلل البايل 

فمع أن الكاتب يوردها يف سياق املداعبة إالّ أنه يكسبها اجلده عندما جيعلها حتضر بقوة 
وقدرته ، فيعمق فكرته مستنداً إىل مهاراته األدبية ؛ مستثمراً الطاقة الفنية اليت توحي ا الوقفة 

 .املنثور على اجلمع بني املنظوم و

: ومن اإلجيابيات اليت حققها كتاب الرسائل إثر توظيفهم للشعر القدمي مبزجه بـالنثر  * 
إمتاع القارئ من خالل التنقل به من فنٍ إىل آخر ، وليس األمر هنا من أجل التنويع فقط ولكن 

دقة االنتقاء  والتعبري عن، واملعىن أمام املعىن ، من أجل تثبيت الفكرة ووضع احلجة أمام احلجة 
الذي يسترفده الكاتب معرباً به عما جيول خباطره ، وهنا تتأكـد هـذه    املخزون الشعريمن 

اإلجيابية منعكسةً على القارئ حيث تساعده فنية التوظيف هذه على السري قدماً يف القراءة دومنا 
دعى األمر القـراءة  السيما إن است، فطبيعة النفس البشرية حمبة للتنقل أو التغري ؛ لل أو تعب م

 .املطولة 

وقد تكون هذه اإلجيابية مكملةً لسابقتها ، والشواهد على ذلك هي ذات األمثلة الـيت  
 .قت يف هذه الرسالة سي

كمن يف قدرة الكاتب على يويتبني من خالل ما تقدم أن البعد الفين إلجيابية التوظيف 
 .التعامل مع التراث واإلضافة إليه وجتديده 

 :ت التوظيف سلبيا

من سلبياته اليت تتفـاوت بـني كتـاب     ع إجيابيات التوظيف العديدة بعضظهر ميقد 
تبعاً لثقافة الكتاب وقدرام وطرائق تناوهلم لفنـهم  ، قلةً وكثرة ) موضوع البحث ( الرسائل 

 .األديب 
                                                

 . ٨٥مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، ص: انظر  )  ١(
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تطاول الكتاب أو ال ارة إليها االنتقاص من قدر هؤالءوليس هدف الباحثة من وراء اإلش
 .لألخذ والرد  نظرٍ قابلةً عليهم ، بل إن الباحثة تعرض من خالهلا وجهةَ

: ومن بني هذه السلبيات الواضحة اليت وقفت عليها الدارسة يف توظيف البيت القدمي * 
يهيمن على فكرة األديب يف الرسالة ، وهنا يكـون   –يف بعض األحيان  –أن البيت املوظف 

بل مؤسساً يقود الفكرة اليت ؛ وصور ومعجم حمركاً  منه من أفكارٍ ومعانسترفد مبا تضالبيت امل
 بىن عليها الكاتب نصه الكتايب. 

ن الفكرة واملعىن مركونان إإذ : وترى الباحثةُ يف ذلك تصوراً قد يلحق بالكاتب ونصه 
 .تغليب روح البيت على النص  يفيف الذاكرة ومسيطران عليها ويعمالن سلباً 

دو الكاتب من خالل نصه خاضعاً وتابعاً لكل ما تضمنه ذلك املسترفد ، وهنا حيث يب
أو بصورة أخرى يرتد احلاضر إىل املاضي ليعـيش يف  ، يعود املاضي يف احلاضر دون إضافة إليه 

 .كنفه 

رغم ما تقتضـيه  ادرٍ على التفلت من إساره ورقته ويبدو الكاتب من خالل ذلك غري ق
 .الزماين واملكاين متطلبات البعدين 

عندما جيعل النص املوظف األديب خاضعاً للتقاليـد  ( وتبدو هذه السلبية بصورة أكرب 
 . )١() الفنية والفكرية خضوعاً قد يغل فكره ، ويعرقل إهلامه وإبداعه 

ويتضح أثر هذه السلبية يف التوظيف من خالل رسالة الكاتـب أيب عبـد اهللا بـن أيب    
حيث تـدور  ؛ ية اليت وجهها إىل بعض الكرباء يعتذر عن دعوة وجهت إليه الديوان )٢(اخلصال 

 :فكرة الرسالة يف فلك البيت الشعري املستجلب من لدن طرفة بن العبد الذي يقول فيه 

                                                
 . ٤٠ربيعي عبد اخلالق ، ص. أثر التراث العريب القدمي يف الشعر العريب املعاصر ، د )  ١(
 . ٤٩،  ٤٨صيف اجلزئي للرسائل الديوانية ، مبحث التوظ: انظر  )  ٢(
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 اجلَفَلى حنن يف املشتاة ندعو
 )١( ينتقردب فينا ال ترى اآل

العتذار إالّ أن الكاتب بعد حل إىل ا الفخرومع أن املوقف يستدعي حتويل الفكرة من 
اليت اشتمل عليها بيت طرفة ، وهنـا ترتـد    ت ، ينساق وراء توظيف فكرة الفخرمنظوم البي

ويظهر الكاتب من خالهلا قانعـاً بعـد   ، الفكرة إىل أصوهلا التراثية ، معبرةً عن املشهد القدمي 
 .دها كما هي وعاجزاً عن إضافة بعد جديد إليها فيور، استسالمه للفكرة 

: ومن السلبيات اليت تراها الباحثة وتظهر أحياناً يف توظيف الكتاب للبيـت القـدمي   * 
؛ اجلنوح للتصنع من خالل حشو رسائلهم مبا يدل على استعراضهم لثقافتهم األدبية واللغويـة  

لى قدرات مسةً يستدلون ا ع )١(ومع أن مثل هذا الصنيع ، يعد يف نظر بعض النقاد والدارسني 
إذ ال يعـدو أن  ؛ كتاب هذا العصر وسعة أفقهم إالّ أن السلبية تكمن يف سطحية تـوظيفهم  

 .يكون جمرد ذكر لذلك املسترفد 

اليت وجهها إىل بعض إخوانه ، وكانـت   )٢(ومن ذلك جند رسالة الكاتب ابن خفاجة 
حاق برسالته اليت جند فيها بينهم وبينه مقاطعة فاتفق أن ويلّ ذلك الصديق حصناً فخاطبه ابن إس

 :ه لبييت النابغة فتوظي

 حتملواأمست خالًء وأمسى أهلُها ا
ىن  عليها  الذي أخىن على لُبد٣(أخ( 

 من فرتىن فالفوارعحسى عفـا ذو 
 )٤(أريك فالتالع الدوافع فجنبــا

                                                
 . ٦٥البيت ديوان طرفة بن العبد ، ص )  ١(
دار الثقافة ، بريوت ، لبنان ، : إحسان عباس ، نشر / تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف واملرابطني ، للدكتور  )  ١(

 . ٢٨٥، ص ٧ط
 . ٧٠، ٦٩ص مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ،: انظر  )  ٢(
 . ١٦الديوان ، ص )  ٣(
 . ٣٠نفس املصدر ، ص )  ٤(
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ابن خفاجة ممثلةً  واليت جند فيها توظيفه لألبيات النابغة اليت ال تلبث أن تنثال من ذاكرة
واستعراضاً حنوياً ولغوياً ، دون أن يضيف ذلك إىل آلية التوظيف شيئاً ، السطحية يف التوظيف 

 .جديداً 

ومن السلبيات اليت وقفت عليها الباحثة يف طرائق توظيف الشعر اجلاهلي عند بعض * 
الكتاب إىل عدم العناية اإليهام واللبس الذي قد ينتج عند القارئ من ميل : كتاب هذا العصر 

 . بتوثيق األبيات ونسبتها إىل قائليها 

حيث يستدعي األمر من القارئ خربةً ودراية ومترساً بالشعر القدمي ليتمكن من الوقوف 
على نسبة األبيات الصحيحة إىل أصحاا ، وهنا حتسن الباحثة الظن ؤالء الكتاب وال تضعهم 

أشار إليها القدماء واحملدثون ؛ والذي تراه أم عبـروا بـذلك   يف باب السرقات الشعرية اليت 
وشغل حيزاً ال يستهان به يف ذاكرم ، الصنيع يف حلظة اندماجٍ مع موروثهم الذي أُعجبوا به 

األدبية ، ومع هذا كله كان ينبغي عليهم اإلشارة إىل ذلك حىت يفهم القارئ العادي أن البيت 
 .لغري الكاتب 

يف التعـازي اليت وظف فيها بيت  )١(يظهر يف رسالة الكاتب ابن طاهر ك ل ذلـومث
 :النابغة 

 كان بين اخلريِ لو جاَء ساَملاً فما
ج٢(الٍ قالئلُ ــرٍ إال ليأبو ح( 

 .)٣() ولقد قلت ملّا غالتين فيه الغوائلُ ( حيث أدرجه الكاتب يف سياق رسالته بعد قوله 
 يتهفما كان ما بيين لو أينّ لق

 الٍ قالئلُوبني الغىن إالّ لي

                                                
 . ٦٣،  ٦٢صمبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية ، : انظر  )  ١(
 . ١٢٠ديوان النابغة ، ص: انظر  )  ٢(
 . ٨٤، ص ١، مج ٣الذخرية ، ق: انظر . نص الرسالة  )  ٣(
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مة سياقه إالّ أن حضور بيت النابغة كان قويـاً لفظـاً   ءفمع أنه بدل بعض األلفاظ ملوا
 .ومعىن وصورةً 

نه عمد إ: وال ميكن أن يسوغ مثل هذا الصنيع من الكاتب أو غريه إال يف سياق القول 
 .الالوعي إىل ذلك االندماج والتمازج بعد اإلعجاب يف حلظة من 

أو غريهم يف باقي العصور من ) موضوع الدراسة ( هذا وال ختلو رسائل هؤالء الكتاب 
وهي يف األغلب األعم من السلبيات اليت ختضع لتفـاوت  ، سلبيات قد تلم بقليل من الرسائل 

 .الكتاب بني القدرة والتجويد واملوهبة 

وهنا تظهر ، منه يف غري موضعه يعمد الكاتب إىل توظيف البيت الشعري أو جزء  كأن
سلبية حتميل النص ما ال يطيق ، فيكون التوظيف عامالً سلبياً يثقل كاهل الـنص النثـري ،   

 .ويهمل معيار صالحية الفكرة املوظفة لالنتفاع ا واإلضافة إليها 

أو أن يكون مراد الكاتب من وراء توظيفه ألبيات الشعر اجلاهلي إطالة املعـىن دون أن  
ستدعي األمر تلك اإلطالة ، وهذا اللون من السلبية التفت إليه النقـاد القـدامى واحملـدثون    ي

لوان االحتيال والرباعة يف تقليب املعـىن  ن أـأن هذه اإلطالة وإن عدت لوناً م( إىل وأشاروا 
ل عند الكاتب يعترب أيضاً من مظـاهر االفتنـان يف   ـن ، فإن إجياز املعىن الطويـراً لبطـظه
 .)١() لكتابة ا

 
 
 

                                                
حممد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي : ضي علي عبد العزيز اجلرجاين ، حتقيق الوساطة بني املتنيب وخصومه ، للقا: انظر  )  ١(

؛ والسرقات األدبيـة دراسـة يف ابتكـار     ٢١٩إىل  ١٢٢، دار إحياء الكتب العربية ، ص ٣حممد البجاوي ، ط
 . ، وما يليها  ٢١١بدوي طبانة ، ص/ األعمال األدبية وتقليدها ، للدكتور 
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 األغراض اليت وظفها 

 يف رسائلهم األندلسيون
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 :مدخل 
يظهر لنا من خالل استعراض بعضٍ من رسائل الكتاب األندلسيني اليت وظف ا الشعر 
اجلاهلي ؛ أن هذه األبيات املوظفة شكلت عنصراً أدبياً أضاف إىل الرسائل قيمة فنية ومنحـى  

 .اء لفكرته األساسية تب عما أراد دون بترٍ أو اجتزياً وتارخيياً آخر ، عبر فيه الكاأدب

وهي حلية أدبية حيلي ا الكتاب رسائلهم استعراضـاً لثقافتـهم األدبيـة اخلاصـة ،     
واستكماالً للمشهد الذي أرادوا رمسه يف خميلة قارئيهم ، وهي متثل عادة أردفت ـا طريقـة   

جة آنذاك ، وتلحظ الباحثة أن األغراض اليت وردت يف رسائل الكتـاب يف هـذه   الكتابة الرائ
الدراسة متنوعة ، ولو ذهبت الباحثة يف حصرها لشكلت حموراً خارجاً عما تقتضيه الدراسة ، 
ولكنها ستقتصر على أكثر األغراض دوراناً يف توظيفات الكتاب ألا معنية ـذا ، وليسـت   

 .معنية حبصرها 

وال تتطلب الدراسة هلذه األغراض الوقوف على معانيها وقيمها ، فقد سبقت عدة هذا 
دراسات أدبية إىل ذلك ، ولكن الكتابة يف هذا املبحث ستهتم بعالقة البيت الشعري بغـرض  

ومدى مسـامهة  . الرسالة ونقطة االتصال بينهما ، وما جتلى عن ذلك من معان أفادت الرسالة 
 .عن وجهة نظر الكاتب واإلفصاح عنها التوظيف يف اإلبانة 
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ـَّاب األندلسيني يف القرن اخلامس   :وجند أكثر أغراض دوراناً يف رسائل الكُت

 -:املدح : أوالً 

فلقد حفلت دواوين الشعر العريب ( الشعر العريب ،  وهو فن عريب قدمي نسج عليه أغلب
م جتاه ممدوحيهم ؛ إما إعجاباً ذاتيـاً ـم ، أو   بأشعار املديح اليت عرب فيها الشعراء عن مواقفه

 . )١() تسجيالً ألبرز مآثرهم ، أو رغبةً يف نواهلم وعطاياهم والتقرب إىل املمدوحني 

ة تراثية ملا أراد الكاتب أن يصف به ممدوحه ، كأن رمؤازفنلحظ أن أبيات املدح أتت 
د أن املدح يعبر عـن مواقـف فرديـة    ميتدح فعله أو مسة برزت عليه أو يشيد بانتصاراته ؛ بي

ة دون أن يكون اهلدف مـن وراء  شكلت استئثار الكتاب ، وباألخص كتاب الرسائل الديواني
هذا املدح ما كان يسعى وراءه الشعراء يف اجلاهلية من التكسب ، فال يقصدون به النوال مـن  

 يعـين هـذا األمـر    وال  –بعض شعراء اجلاهلية  –عطايا ممدوحيهم ، كما كان احلال عند 
بالضرورة توجه قصيدة املدح اجلاهلية حنو التكسب وحده ، بل اجتهت إىل اجلماعة أو القبيلة ، 
أيضاً فالبادية احتضنت قصيدة املدح ورعتها على حنو ما نراها عند النابغة يف مدح الغساسـنة  

م من ذلك أن قصـيدة  واملناذرة ، كما احتضنت املدينة قصيدة املدح املتكسبة ورعتها ، ويفه
ا بعض من أشـهر شـعراء   املـدح اجلاهليـة مل تكن سلعـة معروضة للبيع دائماً بل اجتر 

 .  )١( اجلاهلية 

 :وإن من أشهر أبيات املدح املوظفة يف هذه الرسائل بيت األعشى 

 به تنفض األحالس يف كلِ مرتلٍ

 الِ وتطلقاحلب أطراف ٢(وتعقد( 
                                                

،  ١اهلي ، لعبـد الغـين زيتـوين ، مركـز زايـد للتـراث والتـاريخ ، اإلمـارات ، ط        اإلنسان يف الشعر اجل )  ١(
 . ١١٠م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١

بنية القصيدة العربية حىت اية العصر األموي قصيدة املدح أمنوذجاً ، وهب رومية ، دار سعد الـدين ، دمشـق ،    )  ١(
 .بتصرف  ٨٢،  ٨١م ، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨

 . ١٢٩ديوان األعشى ، ص )  ٢(
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القوة والشجاعة والفروسية واإلشادة باالنتصـار يف املعـارك ،    فهو تعبري عن صفات
 . )١(ويتطابق هنا مع رأي الكاتب أيب عبيد البكري يف رسالته الديوانية 

أُردف توظيف هذا البيت بعبارات تشيـد باملمدوح وتعبر عن التهنئة باالنتصار حيث 
 . )٢(" مشلت النعمة ، وجبرت األمة ، وجلت الغمة " 

و ما أثبت رغبة الكتاب األندلسيني يف توضيح أفكار رسائلهم والتدليل عليها عـن  وه
 .طريق توظيف أبيات الشعر اجلاهلي 

الديوانية من أبيات للنابغة الذبياين وامرئ ) ابن عباس ( وكذا ما أتى يف رسالة الكاتب 
صحاب قوة وشجاعة يف القيس يرد فيها على ابن غرسية مبدحه هلذا اجليش ونعته رجاله بأم أ

 .حرم وسلمهم 

والكاتب بتوظيفه لثالثة من أشهر أبيات املدح يؤكد فكرة الرسالة ، ويـربهن علـى   
 .وصفه هلذا اجليش القوي يف توظيفات معماة وجزئية ألشهر شعراء اجلاهلية 

 وا اخليلَ واستألمواــإذا رِكب -١
 )١(وم قُر ـــاألرض والي  حترقت

 مة مل يعطها اهللا غريهمهلم شي -٢
 )٢(من اجلود واألحالم غري عوازبِ 

 الِ طيب حجزامـرقاق النع -٣
 )٣(الرحيـان يوم السباسبِ حييون ب

                                                
 .٢٥، صانظر مبحث التوظيف الكلي للرسائل الديوانية  )  ١(
 . ٢٢٦، ص ١، مج ٢ص يف الذخرية ، قانظر الن )  ٢(
 . ١٥٤ديوان امرئ القيس ، ص )  ١(
 . ٤٦ديوان النابغة ، ص )  ٢(
 . ٤٩ديوان النابغة ، ص )  ٣(
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 :أما بيت الشاعر األعشى 

 فنـةق جِنفى الذم عن آل احمللَّ

١(كجابية الشيخ العراقي تفهق( 

مؤكداً إعجاب  )١(ري يف رسالته ثب أبو عبد اهللا حممد بن مالك الطغالذي وظفه الكات
 .هؤالء الكتاب بقصيدة املدح عند األعشى آلل احمللق 

أراد الكاتب نسبة املبالغة  أراده األعشى يف بيته ، حيث وهنا اجتمع مراد الكاتب مع ما
كفعل الشيخ العراقي الذي ميأل جابيته باملـاء  وجماوزة احلد يف الشيء ليصل به إىل حد التفيهق 

 . )٢(حضري ال يعرف مواقع املاء فعندما جيده يكثر منه يف جابيته ألنه 

ا وافق فعل الغالم وبره به يف احلمام ، كما نفى األعشى الذم عن آل احمللـق  ـوهو م
 .كلهم ، فصحة املقابلة بني املعنيني واضحة وإن كان اجلامع بينهما املدح 

 : احلكمة  :ثانياً 

 وخـرب  نظـر  ، وعاشها بنفسـه ، ف ضايا احلياة والناس لقد تأمل الشاعر اجلاهلي يف ق
أمثر عـن  والتمس منه العرب والعظات وأخذ يفكر يف أمر دنياه ، و تاريخ السابقني  ىلإواستمع 

صاغوها ذلك حكماً رائعة وجمردة يف متنـاول الفطرة السليمـة فهي وليدة جتربة شخصيـة 
 . )٣(ونظرة ثاقبة يف فكر راقٍ 

لكتاب غرض احلكمة كما استخدمه الشعراء ، بل إـم دعمـوا بـه    ولقد استخدم ا
رسائلهم ، فاسترفدوا األبيات الشعرية القدمية اليت تنتمي إىل العصر اجلاهلي ؛ ألم وجدوا يف 

                                                
 . ١٣٠ديوان األعشى ، ص )  ١(
 . ٧٥، صلرسائل اإلخوانية انظر مبحث التوظيف اجلزئي ل )  ١(
 . ٢٨٥قراءة يف األدب القدمي ، حملمد أبو موسى ، ص )  ٢(
 . ٣٨٠األصول الفنية للشعر العريب ، سعد شليب ، ص )  ٣(



-  ١٣٤  - 
 

املعاين القدمية ما يؤكد معانيهم اليت قصدوها ، وكانت تلك املعاين هي احملور الذي تركـزت  
 .هم حوله موضوعات وأفكار رسائل

وجند أن هناك حكماً ناقشها الشعر اجلاهلي بالرغم من بعد الرؤية الدينية ، الصـحيحة  
عن منظور أصحاا ، إال أن هؤالء الشعراء ربطوا العديد من صـفات الكـرم والفروسـية    

 :ثة اخللق حبكم رائعة نوجز بذكر بعضٍ منها والشجاعة ودما

 :قول حامت الطائي يف بيته الشهري 

ورائــح أمـاوي إن املـالَ غـاد 

١(ويبقى من املال األحاديثُ والذكر( 

فالكرم عادة اجتماعية ارتبطت بذلك الشاعر اجلاهلي الذي يعد أكثر الشعراء الـذين  
 .أشبعوا أشعارهم جدالً ا 

الكاتب لبيت الشاعر حامت الطائي مع غرض البيت الشعري ، وهنا توافق أيضاً استلهام 
ال ينم إال على مقدرة الكاتب على تطويع  –توظيف الكاتب من حتوير بسيط  سوى ما أتى يف

وهو مل يبعد عن املعىن املروم بل إنه حقق توافقاً معه ، وأضاف  –األلفاظ خلدمة غرض الرسالة 
 . )٢(إليه قوة ومجاالً 

رٍ رسائل األندلسيني حكماً ذات مصدوجند أيضاً من أبواب احلكمة وأمثلتها املوظفة يف 
ماً ، ونسجتها قرحية الشاعر اجلـاهلي مث توجتـها حافظـة    فطري لعبت فيها الفطرة دوراً مه

 .الكتاب األندلسيني يف سطور رسائلهم النثرية 

                                                
 . ١٩٩ديوان حامت ، ص )  ١(
 . ٧٢صانظر مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخواينة ،  )  ٢(
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ومنها ما متيل إحساس الشاعر اجلاهلي بالزمن فيجعله يندفع إىل اغتنام أوقات الشباب ( 
لبعضهم ، وهذا ما جيعلهم يربطون احلياة  واحلرص عليها ، فيكون التصايب يف هذا الوقت حمبباً

مـن قبضـة    –يف تصورهم اخلاطئ  –باملتعة ، ويشعرون بوطأة الغناء على أيامهم فيتحررون 
 . )١() الزمان وقيده 

 : )٢(وجند يف هذه الرسالة اإلخوانية توظيفاً كلياً لبيت الشاعر دريد بن الصمة 

 صبا ما صبا حىت عال الشيب رأسه

 )١(عاله قال للباطلِ ابعــد فلما 

ولكن يتفق مـع اسـتطراد    –يف ظاهر األمر  –وهو ما يناقض مفهوم البيت وفكرته 
الكاتب وقدرته الرائعة يف تنظيم األفكار ودقة إيصاهلا إىل املتلقي وربطها بسالسة مع غـرض  

 .البيت الشعري ومعناه 

ا يوافق رسالة الكاتب يف فالبيت محل حكمة واضحة وهي أن لكل شيء اية ، وهو م
 .التعزية 

ويف جترد نفس أيب ذؤيب اهلذيل قيمة مجالية أخرى ، وإحساس بأمهية هـذا الصـراع   
 :الداخلي الذي دار يف نفس الشاعر ونتج عنه هذا البيت 

 س راغبة إذا رغبتهاوالنف

إىل قليلٍ تقنع ٢(وإذا ترد( 

                                                
 . ٤٢٠اإلنسان يف الشعر اجلاهلي ، ص )  ١(
 . ٥٩صانظر مبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية ،  )  ٢(
 . ٥٠ديوان دريد بن الصمة ، ص )  ١(
 . ٣ديوان اهلذليني ، ص )  ٢(
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الة من نسج فكرة بيـت الشـاعر أيب   فالكاتب كأنه أقام الرسالة كلها على فكرة منث
ذؤيب ومل يلبث أن يسجل كلمات أخرية لتكون شاهداً على توافق ذلك التوظيف مع رسـالة  

من متابعة برك ، واإليضـاح يل  والبد يل " ومنها قوله  )١(الكاتب أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال 
 " .لية أمرك ، وكيف صدرت ، ومىت احندرت والسالم عن ح

بيت ميثّل خالصة ما أراد إيصاله أليب إسحاق السهلي ، وهو االلتزام مبـا أراده  فكان ال
 .وعدم اإلعراض عنه 

 . )١(ومن ذلك بيت عمرو بن معد يكرب الزبيدي 

مئزرٍليس اجلمــال ب 

 فاعلم وإن رديت برداْ

 معادنً إن اجلمــالَ

 ومناقب  أورثن  جمداْ

خرب ، وهي أبيـات  عن امليف أن املظهر ال يغين  إيضاح لرؤية الكاتبوالذي كان مبثابة 
سبقها وتالها أقوال مشهورة تؤكد وجهته نظر الكاتب اليت أراد إيصاهلا إىل بعـض الـوزراء   

 .معاتباً 

 . )٢(فعملية التوظيف هنا جاءت مناسبة مع فكرة الرسالة ومؤكدة هلا 

 :بيت عمرو بن معد يكرب الشهري الذي يقول فيه أما 

 
                                                

 . ٥٦، صانظر مبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية  )  ١(

 . ٦٧هاشم الطّعان ، ص: ديوان عمرو بن معد يكرب ، حتقيق  )  ١(

 . ٣٢صف الكلي للرسائل الديوانية ، انظر مبحث التوظي )  ٢(
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 تستطع شيئاً فدعه إذا مل

١(وجاوزه إىل ما تستطيع( 

 .والذي وظفه الكاتب ابن أيب اخلصال يف رسالة إخوانية سبقت اإلشارة إليها 

حيث يشري الكاتب إىل حكمة  )١(قد بعث ا الكاتب مراجعاً للفقيه أيب بكر بن العريب 
ت بل استخدم اإلشارة عرف ا شاعرنا عمرو بن معد يكرب ومل يشري إىل جزء من شطر البي

فقبلت بأمر ابن معد يكرب ، وتركـت العنقـاء   " إىل اسـم الشاعر حيث يقول يف رسالته 
 . )٢(.. " املُغرب 

ولكن السياق الذي سبق هذا التوظيف عبر عما أراد الكاتب بأمر ابن معد يكرب وهو 
 رسالته ما يؤكـد صـحة   تقدر على أمر فأتركه والتزم مبا تقدر عليه ، ويفالتعبري عما إذا مل 

ال جرم أين بعد أن لثمـت  " استشهاده ذا األمر يف بيت الشاعر وهو قول الكاتب يف رسالته 
ست ورودها وسراها ، وقريتها من التعظيم قراها ؛ رمت الترفع عن مضـمارها ،  ثراها ، وقد

 . )٣(.. " والتطلع يف أنوارها 

 :الفخر : ثالثاً 

شعر اجلاهلي يف كثري من املواضع اهتمام الشعراء اجلاهليني نزعة الفرد لقد أوضح لنا ال
العصبية اليت كانت غالباً ما ترتبط بالقبيلة واملفاخر املتصلة ا واإلشادة بـاحلروب واملعـارك   

الذي أبرز صـورة  (  يبعا نلحظه عند الشاعر املتلمس الضووصف املآثر والتغين ا ، وكذا م
رزها يف الفخر به واالعتداد واالنتساب إىل قبيلة ، وإعالء مكانته وآية ذلك ما اخلال أكثر ما أب

                                                
 . ١٤٢الديوان ، ص )  ١(
انظر . يف ثنايا الرسالة  الة اإلخوانية قد أدرجت توظيفات هلاهذا منوذج لبيت مل يوظف يف ثنايا البحث ولكن الرس )  ١(

 . ٧٧، ص )األمنوذج السادس ( مبحث التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية 
 . ١٨٩أيب اخلصال ، صانظر رسائل ابن  )  ٢(
 .املصدر نفسه  )  ٣(
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أذى ، وقد غيره بعض قومه بالسكوت على إساءم جرى مع أخواله إذ أساءوا إليه ونال منهم 
 : )١(وآذاهم فقال يرد 

 ولو غري أخــوايل أرادوا نقصيت
 )٢(جعلت هلْم فَوق العرانني ميسما

كاتب أبا عبد اهللا حممد بن احلداد استخدم هذا الغرض يف اإلبانة عن موقفه فنجد أن ال
واباً عـن كتـاب   ممن انتقص قدره ومكانته ، وإن كانوا أقرب الناس إليه يف رسالة وجهها ج

ن فخـر الشاعر مناسباً لتوظيف الكاتب يف رسالته ، ومعـرباً عـن الفكـرة    عتـاب ، فكا
 . )١(املقصودة 

  : )٢(ما نلحظ يف رسالة الكاتب أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال  ووعلى هذا النح

 : )٣(حيث وظف بيت الشاعر امرئ القيس 

 وكنا أناساً قبل  غزوة قرملْ
 ورثنا الغىن واد أكرب أكربا

ت الشاعر مبا خيدم املعىن ويعززه مع اخـتالف  ـفتجوز املعىن من عبارة الكاتب إىل بي
 .الفخر ويف الرسالة جند يف عبارات الكاتب ما يدلل على األمل املراد ؛ فالبيت يدل على 

ولكن املناسبة بني املعنيني تفهم من سياق رسالة الكاتب مبتدأة 
 .)٤(" وإا لدعوة سعد ، وحبيب زار على غري وعد " بقوله 

                                                
 . ١٧٧،  ١٧٦اإلنسان يف الشعر اجلاهلي ، ص )  ١(
 . ٢٠٩ديوان املتلمس الضبعي ، ص )  ٢(
 . ٥٤صانظر مبحث التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية ،  )  ١(
 . ٧٣التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية ، صانظر مبحث  )  ٢(
 . ٧٠القيس ، ص انظر ديوان امرؤ )  ٣(
 .  ٨٩،  ٨٨انظر رسائل ابن أيب اخلصال ، ص )  ٤(
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 الكاتب  لعبـارات  وهذا ما ناسب ذكر بيت الشاعر هنا ، ودلل على حسن استرفاد
 . وجيملهاخيدم رسالته الشاعر مبا 

ومن الكتاب من دمج معىن الفخر يف بيت الشاعر طرفة بن العبد مع التمدح بالكرم يف 
 :قوله 

 حنن يف املشتاة ندعو اجلَفلَى

 )١(فينا ينتقر  دبى اآلال تر

حبيث مزج معىن الفخر مع االعتذار عن الدعوة اخلاصة اليت وجهت إليـه ، ومـدح   
على حنـو  . وتعذره عن قبول هذه الدعوة  حجتهية واإلحسان ؛ وذلك لتقو املرسل إليه بالكرم

 . )٢(أضاف إىل الرسالة قوة يف املعىن ودقة يف التعبري عنه دون إسهاب أو اجياز 

*     *     * 

ومما تقدم يتأكد للباحثة أن الكتاب األندلسيني ، يف رجوعهم إىل النتاج املشرقي الذي 
فيها ا معه ووظفوه يف سياق رسائلهم مبينني عن مقدرم الفنية اليت تلتقي أعجبوا به ، وتفاعلو

ارب أسالفهم اإلنسانية املتجددة ؛ إم بذلك متكنوا من تطويع هم مع ما عرفوه من جتـجتارب
ثقافتهم لنثرهم فدعموه ا ، مضيفني إليه حرصهم على تأكيد االنتماء إىل املاضي املشرق ، عن 

اليت قصدوها من خالل ما تثريه املوضوعات القدمية وضوعات واملعاين واألفكار طريق تقريب امل
 .من دالالت وصور يف ذهن املتلقي 

 

                                                
 . ٦٥ديوان طرفة ، ص )  ١(
 . ٤٦جلزئي للرسائل الديوانية ، صانظر مبحث التوظيف ا )  ٢(
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 اخلامتة
 :نتائج البحث 

بعد قراءة ودراسة طويلة هلذا النتاج األديب ألشهر كتاب األندلس ، وبعد هذا البحـث  
فيها ، توصلت الدراسة إىل مجلة من  يف مضمار فنيات تعاملهم مع الرسائل وأساليب التوظيف

 :النتائج أمهها 

هم يف إيضاح صـورة  لديوانية من حيث هي لونٌ أديب يسأمهية الرسائل اإلخوانية وا -١
كتاا ، وإظهار قدرام األدبية والفنية يف التعبري عن مشاعرهم وعواطفهم الذاتية ، 

 .مبقدرة أدبية تنم عن ثقافة واعية 

ائل من صورٍ مشرقة تعرب عن ربط املاضي باحلاضر املعاصـر ،  ما رصدته هذه الرس -٢
 .والعالقة القوية بني أدباء األندلس وأدباء املشرق العريب 

املـذكورون يف   –ما نفته هذه الدراسة عن أي اام أم به الكتاب األندلسـيون   -٣
دون عن كون أدم جمرد احتذاء أو تقليد للمشارقة  –مضمار حبثي هذا على األقل 

هموا بأدم يف إبراز صورة الكاتـب األندلسـي   أسفهم أو وعي للمنقول ، وأم 
 .وعالقته احلقيقية بالتراث العريب األصيل 

؛ حبسب مـا   أساليب التوظيفما نتجت عن هذه الدراسة من تأكيد ألمهية تنوع  -٤
النص من حتوير ، أو توظيف كلي ، أو جزئي مبا يسهل عمليـة إيصـال   يستدعيه 

 .غرض للمتلقي ويقومها ال

ف على الرغم من اختالف صوره وأشكاله كان وليد احلاجة ونبـت  ـإن التوظي -٥
 .البيئة ، وصورا املنعكسة وواقعها املتجسد يف كثري من الرسائل األندلسية النثرية 

يف القرن اخلامس اهلجري ،  –النثري منه باألخص  –أمهية النتاج األديب األندلسي  -٦
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 . )١(ات اليت أثبتت نشاط احلركة العلمية والفكرية فيه وصحة الدراس

بدا للباحثة بعد إدامتها النظر يف كثري من الرسائل أن فكرة الرسالة قائمة على خزين  -٧
 .الشعر اجلاهلي املنثال من الذاكرة 

كثرة االهتمام بالشعر اجلاهلي منه باألخص عند كتاب هذا القـرن ، واالهتمـام    -٨
 .مما يدل على عمق ثقافة كتاب هذا العصر بشعراء املعلقات 

السهولة املمتنعة يف كثري من األلفاظ اليت حوا الرسائل األندلسية اليت تـنم عـن    -٩
 .مقدرة األديب العالية والتمكن من هذه امللكة القوية 

اسب مع تنوع األغراض الشعرية املستخدمة يف الرسائل ، واملوظفة بدقة وإتقان يتن -١٠
األساسية ما بني حكمة ومـدح ، وفخـر ، ووصـف    ة وفكرا موضوع الرسال

 .وغريها

السمو باألغراض الشعرية املوظفة يف رسائل هؤالء الكتاب إىل معان إسالمية خالدة  -١١
 . كغرض املديح والفخر 

ما كشفت عنه الدراسة من االهتمام بغرض احلكمة مما يدلل على تشاه الذهنيـة    -١٢
م من اختالف العصور ومدى القرب يف التأمل الـواعي  على الرغ احدهالعربية الو

 . والعقلية السليمة ذات احلكمة اخلالدة 

ما أبانت عنه دراسة اإلخوانيات من العالقات احلسنة بني العتـاب وشخصـيام     -١٣
احملبة الودودة ألصدقائهم وهي وثيقة مهمة إلبراز العالقات اإلنسانية بني كتـاب  

 .القرن اخلامس 

 
                                                

، أمل حمسن العمريي ، جامعـة أم  )  رسالة ماجستري ( فقهاء األندلس وحركة األدب عصري الطوائف واملرابطني  )  ١(
 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠مكة املكرمة ،  القرى ، 
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 : التوصيات

ة تعىن بدراسة األدب األندلسي بكافـة أنواعـه ،   ـضرورة قيام دراسة متخصص -١
وألوانه ، وأمهها أدب الرسائل بوسائله املتعددة وطرقه املتنوعة ، للوقوف على أهم 

 .مالمح هذا األدب الرائع ، والتعرف على أشهر أعالمه 

يام وتربز نتـاجهم  قيام دراسة مستقلة ألبرز الكتاب األندلسيني تدرس أدم وح -٢
 .األديب 

قيام دراسة نقدية متخصصة تعىن باجلماليات الفنية واألسلوبية ألدب الرسـائل يف   -٣
 .األندلس ، وتم بأبرز كتابه

وتتبع عصور األدب  كعالمة فارقة يف اإلنتاج األديب ) التوظيف ( االهتمام بظاهرة  -٤
نمق يف الكتابة تساعد علـى  ، وأسلوب ماملختلفة ومدى إفادة الالحق من السابق 

 .حفظ التراث وحسن استخدامه 

 ..هذا وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني 
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 املصادر واملراجع فهرس
 القرآن الكرمي ♦

حممـد  : ، حتقيـق  ) هـ٧٧٦ت(اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، للسان الدين ابن اخلطيب  ♦
 .م ١٩٧٥،  ٢رة ، ط، مكتبة اخلاجني ، القاه ١عنان ، مج

ة الكالم يف فنون النثر ومذاهبه يف املشرق واألندلس ، أليب القاسم حممد بـن  إحكام ضع ♦
، عامل الكتـب ، بـريوت ،    ٢حممد رضوان الداية ، ط: عبد الغفور الكالعي ، حتقيق 

 .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 . ٢أدب السياسة يف العصر األموي ، ألمحد احلويف ، دار النهضة ، مصر ، ط ♦

األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة ، ألمحد هيكل ، دار املعارف ، القـاهرة ،   ♦
 .م ١٩٥٨/هـ١٣٧٨،  ١٤ط

مصطفى الشكعة ، دار العلم للماليني ، بريوت ، . األدب األندلسي موضوعاته وفنونه ، د ♦
 .م ١٩٧٣،  ٧ط

ـ . األدب اجلاهلي قضاياه وفنونه ، ونصوصه ، د ♦ ف ، مؤسسـة  حسين عبد اجلليل يوس
 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١املختار ، القاهرة ، ط

استيحاء التراث يف الشعر األندلسي عصر الطوائف واملرابطني ، إلبراهيم منصور الياسني ،  ♦
 .م ٢٠٠٦عامل الكتب ، ط

، مطبعـة  األسلوب دراسـة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية ، أمحد الشـايب   ♦
 .م ١٩٦٦،  ٦، طالنهضة بالقاهرة 

، دار املعارف ، مصـر ،   ٧أمحد شاكر عبد السالم هارون ، ط: األصمعيات ، حتقيق  ♦
 .م١٩٩٣
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/ هــ  ١٤٠٢، القاهرة ، مكتبة غريب سعد شليب . األصول الفنية للشعر اجلاهلي ، د ♦
 . م ١٩٨٢

أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بـن أيب بكـر القضـاعي     -إعتاب الكتاب ، البن األبار  ♦
صاحل األشتر ، مطبوعات جممع اللغة . د: ، حققه ) هـ٦٥٨ت( -األبار  املعروف بابن

 .م ١٩٦١/هـ١٣٨٠،  ١العربية ، دمشق ، ط

األعالم ، قاموس تراجم ألشهر رجال ونساء العرب واملستشرقني يف اجلاهلية واإلسالم ،  ♦
،  ، دار العلم للماليني ، بـريوت  ٤، ج ٥والعصـر احلاضر ، خلري الدين الزركلي ، ج

 .م ١٩٧٩،  ٤ط

دار : إحسان عباس ، الناشـر  . تاريخ األدب األندلسي ، عصر الطوائف واملرابطني ، د ♦
 .م ١٩٧٨،  ٥و ط ٧لبنان ، ط –الثقافة ، بريوت 

،  ٨تاريخ األدب العريب يف العصر اجلاهلي ، لشوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهرة ، ط ♦
 .م ١٩٦٦

شوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهــرة ،  . اسي ، دتاريخ األدب العريب يف العصر العب ♦
 .م ١٩٦٦،  ٨ط

، دار الفكـر ،   ١تاريخ الترسل النثري عند العرب يف اجلاهلية ، حملمـود املقـداد ، ط   ♦
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣دمشـق ، 

تاريخ الترسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم ، حملمود املقداد ، دار الفكر ، دمشق ،  ♦
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣

، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ٢تاريخ النقد األديب يف األندلس ، حملمد رضوان الداية ، ج ♦
 .م ١٩٨١/هـ١٤٠١
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حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، البن أيب اإلصبع املصـري ،   ♦
حفين حممد شرف ، مطابع شركة اإلعالنات الشـرقية ، القـاهرة ،   . د: تقدمي وحتقيق 

 .هـ ١٣٨٣

تطور األساليب النثرية يف األدب العريب ، ألنيس املقدسي ، دار العلم للماليني ، بريوت ،  ♦
 .م ١٩٨١/هـ١٤٠٢،  ٦ط

تيارات النقد األديب يف األندلس يف القرن اخلامس ، ملصطفى عليان عبد الرحيم ، مؤسسة  ♦
 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤الرسالة ، بريوت ، 

 .م ١٩٩٤،  ٣طه الوادي ، دار املعارف ، القاهرة ، ط .مجاليات القصيدة املعاصرة ، د ♦

مجهرة رسائل العرب يف العصور العربية الزاهية العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم ، ألمحـد   ♦
 .م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦، القاهرة ، مطبعة الباين ،  ١زكي صفوت ، ط

هـارون ،  عبد السالم : خزانة األدب ولباب لسان العرب ، لعبد القادر بغدادي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩،  ٢، ط ١مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ج

عبد األمري علي مهنا ، منشورات دار اهلـالل ، بـريوت ،   : ديوان ابن الرومي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٩١/هـ١٤١١ط

 .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥ديوان ابن زيدون ، بشرح حممد سيد كيالين ، القاهرة ، ط ♦

، مطبوعات دار إحياء التراث القدمي ، دمشق ، عزة حسن . د: ديوان ابن مقبل ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٦٢/هـ١٣٨١

،  ١ديوان األعشى ، شرح عبـد الـرمحن مصـطاوي ، دار املعرفـة ، بـريوت ، ط      ♦
 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

ديوان احلارث بن حلّزة اليشكري ، مجع إميل يعقوب ، دار الكتاب العريب ، بـريوت ،   ♦
 .م ١٩٩١/هـ١٤١١،  ١ط



-  ١٤٦  - 
 

نعمان طـه ،  . د: ، حتقيق ) هـ٢٤٦،  ١٨٦ت(ابن السكيت ،  ديوان احلُطيئة ، شرح ♦
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧،  ١مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط

حسن كامل الصرييف ، برواية األثرم ، وأيب عبيدة عـن  : ديوان املتلمس الضبعي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠األصمعي ، معهد املخطوطات ، القاهرة ، 

 . ٢حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار املعارف ، القاهرة ، ط: حتقيق  ديوان النابغة الذبياين ، ♦

الـدار القوميـة ، القـاهرة ،    : ديوان اهلذليني ، املكتبة السلفية باملدينة املنورة ، الناشر  ♦
 .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥

 . ٥حممد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار املعارف ، ط: ديوان امرؤ القيس ، حتقيق  ♦

♦ علي ذو الفقار شاكر ، دار إحياء التراث القـدمي ، دمشـق ،   : ط شراً ، مجع ديوان تأْب
 .م ١٩٦٢/هـ١٣٨١

،  ٢مجال سـليمان ، مكتبـة اخلـاجني ، القـاهرة ، ط    : ديوان حامت الطائي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١١

،  ١حممـد البقـاعي ، دمشـق ، دار قتيبـة ، ط    : ديوان دريد بن الصـمة ، مجـع    ♦
 .م ١٩٨١/هـ١٤١١

فخـر الـدين قبـارة ،    : ديوان زهري بن أيب سلمى ، شرح األعلم الشنتمري ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠بيـروت ، 

دريـة اخلطيـب ، ولطفـي    : ديوان طرفة بن العبد ، شرح األعلم الشنتمري ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥الصقـال ، جممع اللغة العربية ، دمشق ، 

هاشـم الطعـان ، وزارة الثقافـة    . د: حتقيـق  ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي ،  ♦
: وديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، حتقيـق  . ط .واإلعـالم ، العراق ، بدون ، م

ـ ١٤١٤،  ٣مكتبة املؤيـد بالريـاض ، ط  : املطاع الطرابيشي ، دمشق ، الناشر  / هـ
 .م١٩٩٤
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ي ، حممـد سـعيد مولـوي ، املكتـب اإلسـالم     : ديوان عنترة بن شداد ، حتقيـق   ♦
 .ط .م ، بدون م١٩٧٠/هـ١٣٩٠ط

ديوان قيس بن اخلطيم ، حتقيق ناصر الدين األسد ، القـاهرة ، مكتبـة دار العروبـة ،     ♦
 .م ١٩٦٧/هـ١٣٨٧

عبد العزيز رماح ، منشورات املكتبة اإلسالمية ، دمشق ، : ديوان النابغة اجلعدي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤،  ١ط

 .م ١٩٧٢إحسان عباس ، الكويت ، . د: ، حتقيق  ديوان لبيد بن ربيعة العامري ♦

ـ ٥٤٢ت(الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، أليب احلسن علي بن بسام الشـتريين   ♦ ، ) هـ
 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨إحسان عباس ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، ط: حتقيق 

عبد املتعـال   نعمان. د: رايات املربزين وغايات املميزين ، البن سعيد األندلسي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣القاضي ، القاهرة ، 

الرسائل الديوانية يف مملكة غرناطة يف عصر بين األمحر املضمون واألمهيـة مـن حيـث     ♦
ـ ١٤٢٦األردن ،  –، دار جرير ، عمـان   ١الشكـل ، لعبد احلليم هروط ، ط / هـ

 .م ٢٠٠٦

جري ، حملمد الـدرويب ، دار  الرسائل الفنية يف العصر العباسي حىت اية القرن الثالث اهل ♦
 .م ١٩٩١/هـ١٤٢٠الفكر ، عمان ، 

حممد رضوان الدايـة ، دار الفكـر العـريب ،    : رسائل عبد اهللا بن أيب اخلصال ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨دمشـق ، ط

رسائل ومقامات أندلسية ، لفوزي عيسى ، منشأة املعارف ، اإلسـكندرية ، بـدون ،    ♦
 .ط .ت

إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، : رب األقطار ، حملمد احلمريي ، حتقيق الروض املعطار يف خ ♦
 .م ١٩٧٥،  ١ط
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رياض الصاحلني يف كالم سيد املرسلني ، أليب زكريا حيىي بن شرف النووي ، الدمشقي ،  ♦
 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣إحياء التراث العريب ، بريوت ، 

زكي مبـارك ،  . د: حتقيق  زهر اآلداب ومثر األلباب ، أليب إسحاق املصري القريواين ، ♦
 . ١، مطبعة الرمحانية ، مصر ، ط ٢ج

السرقات األدبية دراسة يف ابتكار األعمال األدبية وتقليدها ، لبدوي طبانة ، دار الثقافة ،  ♦
 .م ١٩٧٤/هـ١٣٩٤،  ٣بريوت ، ط

، القـاهرة ،  ) أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد الـزوزين  ( شرح املعلقات السبع ، للزوزين  ♦
 .م ١٩٦٧/هـ١٣٨٧

حممد حميي الدين عبـد احلميـد ،   : شرح املعلقات العشر ، للخطيب التربيزي ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤القاهرة ، مطبعة السعادة ، 

، بغداد ، مكتبة األنـدلس ،   ١داود سلوم ، ج: شعر الكميت بن زيد األسدي ، مجع  ♦
 .م ١٩٩٦ط

مد حممد أبو موسى ، مكتبـة وهبـة ،   حم. الشعر اجلاهلي دراسة يف منازع الشعراء ، د ♦
 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ط

الشهاب يف الشيب والشباب ، للشريف املرتضـى ، دار الرائـد العـريب ، بـريوت ،      ♦
 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢ط

احلسن بـن عبـد اهللا بـن شـهل     ( الصناعتني الكتابة والشعر ، أليب هالل العسكري  ♦
أبو الفضـل إبـراهيم ،    علي البجاوي ، حممد: ، حتقيق ) هـ٣٩٥ت) (العسكـري 

 .م ١٩٨١/هـ١٤٠٦منشورات املكتبة العصرية ، بريوت ، 

، إبريـل   ٥٣،  ٥٢علوي هامشي ، كتـاب الريـاض ، ع  . ظاهرة التعالق النصي ، د ♦
 .م١٩٩٨
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ناهد شعراوي ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسـكندرية ،  . عناصر اإلبداع يف شعر عنترة ، د ♦
 .م ١٩٩٦ط

اجري ، حممد زغلول سالّم طه احل: ، حتقيق ) هـ٣٢٢ت(اطبا ، بعيار الشعر ، البن ط ♦
 .م ١٩٥٦، القاهرة ، ط

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨إبراهيم عوض ، القاهرة ، ط. د: يف الشعر اجلاهلي ، حتليل وتذوق  ♦

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧،  ، مؤسسة الرسالةالقاموس احمليط ، للعالّمة يعقوب الفريوزآبادي  ♦

 .م ١٩٧٨،  ١حممد حممد أبو موسى ، القاهرة ، ط .قراءة يف األدب القدمي ، د ♦

حسـني  : ، حتقيـق   ٤،  ٣،  ٢،  ١قالئد العقيان وحماسن األعيان ، البن خاقـان ، ج  ♦
 .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩،  ١خربوش ، ط

لسان العرب ، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقـي املصـري ،    ♦
 .، دار صادر ، بريوت  ٩، ج) هـ٧١١ت(

، دار ) هـ٥١٨ت(، ) أبو الفضل حممد بن أمحد النيسابوري ( جممع األمثال ، للميداين  ♦
 .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٣،  ٣الفكر ، دمشق ، ط

 .، دار صادر ، بريوت  ٤مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، مج ♦

مصطفى هدارة ، القاهرة ، . مشكلة السرقات يف النقد األديب ، دراسة حتليلية مقارنة ، د ♦
 .هـ ١٤٠١،  ٣ط

 .م ١٩٧٩،  ١املعجم األديب ، جلبور عبد النور ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط ♦

عبـد السـالم   : معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ، حتقيـق   ♦
 .هـ ١٣٩٢،  ٢، مطبعة احلليب ، دمشق ، ط ٦هـارون ، ج

حممـد بـن عبـد امللـك      املغرب يف حلى املغرب ، البن سعيد علي بن موسـى بـن   ♦
 .م ١٩٥٥،  ٤شوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهرة ، ط: ، حتقيق ) هـ٦٨٥ت(
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أمحد شاكر ، عبد : ، حتقيق ) هـ١٧١ت(املفضليات للمفضل بن حممد بن يعلى الضيب  ♦
 .م ١٩٩٤،  ١٠السالم هارون ، دار املعارف ، القاهرة ، ط

، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ،  مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرمحن حممد بن خلدون ♦
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ط

مالمح التجديد يف النثر األندلسي يف القرن اخلامس ، ملصطفى السيويف ، عامل الكتـب ،   ♦
 .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥،  ١بريوت ، ط

عثمان . ، د) نظرية األدب ) ( يف النقد العريب القدمي واحلديث ( من قضايا الشعر والنثر  ♦
 .م ١٩٨٠،  ١سكندرية ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، طموايف ، اإل

حممد رضوان الداية ، دمشق ، دار قتيبة ، : املنصف يف نقد الشعر ، البن وكيع ، حتقيق  ♦
 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 .م ٢٠٠١،  ١موسوعة شعراء األندلس لعبد احلكيم وائلي ، دار أسامة ، األردن ، ط ♦

،  ١مس مضامينه وأشكاله ، لعلي بـن حممـد ، ج  النثر األديب يف األندلس يف القرن اخلا ♦
 .م ١٩٩٠،  ١، دار الغرب ، ط٢ج

النثر األديب يف عصر الطوائف واملرابطني ، حلازم عبد اهللا خضر ، دار الرشيد ، العراق ،  ♦
 .م ١٩٨١

 . ٢، املكتبة التجارية الكربى ، مصر ، ط ١النثر الفين يف القرن الرابع ، لزكي مبارك ، ج ♦
ري وآليات القراءة ، لفوزي عيسـى ، منشـأة املعـارف ، اإلسـكندرية ،     النص الشع ♦

 .م١٩٩٣
أبو الفضل : الوساطة بني املتنيب وخصومه ، للقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين ، حتقيق  ♦

 .، دار إحياء الكتب العربية  ٣إبراهيم علي حممد البجاوي ، ط
أيب العباس أمحد بن إبراهيم بن أيب بكر  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، البن خلكان ♦

مرمي قاسم طويــل ،  . يوسف علي طويل ، د. د: ، حتقيق ) هـ٦٨١ت(بن خلكان 
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩، منشورات دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط ٣مج
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 االت والدوريات
شـعبان  ) ٧-٥( حبوث املؤمتر الثاين لألدباء السعوديني املنعقد يف مكة يف الفتـرة مـن   ♦

التـداعيات النصـية   ( حبث بعنوان .  ١م ، ط٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،  ٣هـ ، ج١٤١٩
 ).وجتلياا يف الشعر السعودي 

شعبان حتـت  ) ٧-٥(حبوث املؤمتر الثاين لألدباء السعوديني املنعقد يف مكة يف الفترة من  ♦
جريـدي  . د) ية الشخصية التراثية يف القصة القصرية يف اململكة العربية السعود( عنوان 

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،  ١، ط ٢سليم املنصوري ، ج
،  ١، لعلي بن عشري زايد ، مج) توظيف التراث يف شعرنا العريب املعاصر ( جملة فصول  ♦

 .م ١٩٨٠، أكتوبر ، القاهرة ،  ٢ع
 

 الرسائل اجلامعية
نية ، الرسائل اإلخوانية عند كتاب األندلس يف القرن السادس اهلجري حماورها املضـمو  ♦

هـ ، ١٤٢٦-هـ١٤٢٥للباحثة ابتسام الصبحي ، ) رسالة ماجستري ( ومساا التشكيلية 
 .مكة املكرمة ، جامعة أم القرى 

للباحـث  ) رسالة ماجستري ( الرسائل الفنية يف العصر اإلسالمي حىت اية العصر األموي  ♦
 .م ١٩٧٦-م١٩٧٥غامن جواد رضا ، جامعة بغداد ، 

صر والشام يف القرن السادس وأثره يف تطور األساليب النثرية ، رسالة ديوان اإلنشاء يف م ♦
/ هــ  ١٤٠٣عايض سعد احلارثي ، جامعة أم القرى ، مكـة املكرمـة ،   / دكتوراه 
 . م ١٩٨٣
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 فهرس احمل ويات
 الصفحة املوضـــــــــــوع

 املقدمة 
 التمهيد 

 معىن التوظيف  –أ 
 جذوره  –ب 
 أنواعه  –ج 
 الرسائل الديوانية التوظيف الكلي واجلزئي  :ول الفصل األ

 . التوظيف الكلي للرسائل الديوانية : املبحث األول 
 . التوظيف اجلزئي للرسائل الديوانية : املبحث الثاين 

 . الرسائل اإلخوانية التوظيف الكلي واجلزئي  :الفصل الثاين 
 . التوظيف الكلي للرسائل اإلخوانية : املبحث األول 
 . التوظيف اجلزئي للرسائل اإلخوانية : املبحث الثاين 

 .أثر توظيف البيت الشعري يف الكاتب واملضمون  :الفصل الثالث 
 . أسباب تعلق الكاتب بالشعر اجلاهلي : املبحث األول 
 أسباب التوظيف : املبحث الثاين 

 .مسات التوظيف يف التشكيل البنائي للرسالة : بحث الثالث امل
 . األثر املوظف بني اإلجيابية والسلب : حث الرابع املب
 .ها األندلسيون يف رسائلهم األغراض اليت وظف: ملبحث اخلامس ا
 اخلامتة 

 التوصيات 
 فهرس املصادر واملراجع 

 فهرس احملتويات 
 ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

٦- ٣  
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 ١١- ٨ 
١٤ – ١١ 
١٨ – ١٤ 
٤٩ – ١٩ 
٣٠ – ٢٣ 
٥١ – ٣٢ 
٩٤ – ٥٠ 
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٩٤ – ٦٦ 
١٣٩ – ٩٥ 
١٠٠ -٩٧ 
١٠٧ -١٠١ 
١١٧- ١٠٩ 
١٢٨ – ١١٨ 
١٣٩ – ١٣٠ 

١٤٠ 
١٤٢ 
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Abstract 
Title: (Employment of Pre-Islamic Poetry in Dawaini and Ikhwani Poetic Messages of AL-
ANDALUS- Andalusia  (Currently Spain)in the Fifth Hijri Century) 

This research is submitted to postgraduate studies Department at the Arabic 
Language College of Umm Al-Qura University –Makkah  for obtaining a MASTERS' 
Degree in Arabic Literature. 
Researcher's name: Reem Salih Ali AlGhamdi 

Praise be to Allah, blessing and peace be upon the Messenger of Allah,  Master 
of Messengers and those who followed him with benevolence till the Day of Judgment. 
Topic Plan: Preamble: Meaning of employment 
A- What is the definition of employment? 
B- Roots of employment. 
C- Kinds of employment 
Chapter one: Daiwani Poetic Messages- Partial and whole employment 
 Section One: Whole employment 
           Section Two: Partial employment 
Chapter Two: Al-Ikhwaniah Poetic Messages – Partial and whole employment  
            Section One: Whole employment 
           Section Two: Partial employment 
Chapter Three: Effect of Employment Poetic Verse on writer and content 
 Section One: Reasons for writer's attachment to pre-Islamic poetry 
           Section Two: Employment reasons 
 Section Three:  Employment Features in the constructional formation of the Message 
 Section Four: Employed impact- Positive and negative aspects 
               Section Five: Purposes employed by People of Andalus in their Messages, 
conclusion and most significant results 
Objective:: 

 This study aims at giving attention to employment phenomenon and its effect on 
Daiwini and Ikhwani Poetic Messages in Andalusia. This was done by the study of ample 
number of Messages with a view to elucidating employment impact and the various 
usages of writers as well as their consequent concern with the eastern heritage 
Results:  

The most significant result of this research was the impression displayed by 
Andalusia writers as well as their concern with the eastern heritage and the good selection 
of distinctive poetic verses in their prose Poetic Messages. The other result focuses on the 
appearance of the personality of the Andalusia writer in enriching the poetic verse as well 
as associating it closely with the purpose of the Poetic Message. 
Recommendations: 

The study recommends the concern with the employment phenomenon- its kinds as 
well as employment of proverbs, personalities and verses. Other recommendation is to 
give concern to the Andalusia prose in general and to the Poetic Message literature in 
particular. 

 
 
 


